GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 25.O (21-6-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
21-06-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, J. (Jimme)
Nordkamp en M.J.H. (Marian) Oosterbroek
,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 24
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang Oekraïners
Conform akkoord.

5

Ontwerp Verordening jeugdhulp 2022 (22Z01255)
De Jeugdwet verplicht gemeenten een Verordening jeugdhulp vast te stellen.
Jaarlijks wordt bekeken of de verordening dient te worden aangepast. Naar
aanleiding van de landelijke wijzigingen met betrekking tot het
persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoeringspraktijk is de verordening op
bepaalde punten gewijzigd
BESLUIT:
1. In te stemmen met de ontwerp Verordening jeugdhulp 2022;
2. De ontwerp Verordening gedurende de periode van 22 juni tot en met 3
augustus ter openbare inzage te leggen conform de inspraakverordening;
3. De ontwerp Verordening parallel aan de ter openbare inzage termijn ter
advisering voor te leggen aan de participatieraad.

6

Subsidieverlening 2022 Fundament (22Z01062)
St. Fundament heeft voor het jaar 2022 een begroting (inclusief jaarplan)
ingediend ter verkrijging van budgetsubsidie voor dit jaar.
De documenten zijn tijdig ingediend en voorzien van de noodzakelijke
informatie voor het verlenen van subsidie.
Gelet hierop kan een budgetsubsidie worden verleend van € 1.737.563 voor
het jaar 2022.
Definitieve vaststelling van de subsidie 2022 vindt te zijner tijd plaats op basis
van de dan beschikbare jaarstukken van Fundament.
BESLUIT:
1. Instemmen met de begroting 2022 van Fundament.
2. Voor het jaar 2022 een budgetsubsidie verlenen van € 1.737.563 voor de
onderdelen bibliotheekwerk, muziekonderwijs, welzijn,
mantelzorgondersteuning en bestrijding eenzaamheid.
3. Fundament informeren door middel van bijgaande conceptsubsidiebeschikking.

7

Ontwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 (22Z00252)
De Wmo 2015 verplicht gemeenten een Verordening maatschappelijke
ondersteuning vast te leggen. Jaarlijks bekijken we of de verordening dient te
worden aangepast. Naar aanleiding van de landelijke wijzigingen met
betrekking tot de persoonsgebonden budget (pgb) en de uitvoeringspraktijk
hebben we de verordening op bepaalde punten gewijzigd.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de ontwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning
2022;
2. De ontwerp Verordening gedurende de periode van 22 juni tot en met 3
augustus ter openbare inzage te leggen conform de inspraakverordening;
3. De ontwerp Verordening parallel aan de ter openbare inzage termijn ter
advisering voor te leggen aan de participatieraad.

8

Principeverzoek Harinkweg 7, de Lutte (21Z01207)
Er is een principeverzoek ingediend voor verschuiving van het bouwvlak en het
vergroten van de oppervlakte bijgebouwen. Het verschuiven van het bouwvlak
kan onder voorwaarden mogelijk gemaakt worden met de
wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan. Aan het vergroten
van de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen tot ten
hoogste 250 m2 kan medewerking worden verleend met een binnenplanse
afwijking. Ruimtelijk is het gewenste aanvaardbaar door de landschappelijke
inpassing en de beoogde situering van de bijgebouwen. De ruimtelijke kwaliteit
wordt ter plekke verbeterd middels het inrichtingsplan.
BESLUIT:
1. Medewerking te verlenen aan het verschuiven van het bestemmingsvlak
‘Wonen’ en de verschuiving mee te nemen in het in voorbereiding zijnde
veegplan Buitengebied, onder de voorwaarden dat:
a. Het erf landschappelijk wordt ingepast conform het bij het verzoek
behorende erfinrichtingsplan;
b. Er een planschadeovereenkomst wordt gesloten met aanvrager.

