GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 26.O (25-06-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 25-06-2018
Weeknummer 26.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Nijhuis, wethouder Prins, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 25.O
d.d. 19-06-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 25.NO
d.d. 19-06-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

18Z01742
18.0017619
13-06-2018

Beantwoording artikel 39 RvO
vragen fractie BURGERFORUM
betreffende herontwikkeling
Aloysiuslocatie
INFO:
Namens de fractie van
BURGERFORUM is een aantal
vragen gesteld over de voortgang en
de stand van zaken met betrekking
tot de ontwikkeling van de
Aloysiuslocatie.
Artikel 39 van het Reglement van
Orde geeft aan dat deze vragen
schriftelijk door het college moeten
worden beantwoord. In bijgaande
brief en bijlage worden de vragen
beantwoord.
Uw college wordt voorgesteld om met
deze brief en bijlage in te stemmen.

Instemmen met de beantwoording van
de vragen van de fractie van
BURGERFORUM zoals in bijgestelde
brief (en bijbehorende bijlage) is
aangegeven.

6

BSP

18Z00286
18.0003562
15-06-2018

Ontwerp Nota Verblijfsrecreatie
Noordoost Twente 2018
INFO:
De gemeenten Dinkelland, Losser,
Oldenzaal en Tubbergen hebben in
2014 een gezamenlijke “Nota
verblijfsrecreatie in Noordoost
Twente” opgesteld. Hierin is het
beleid in de vier gemeenten op elkaar
afgestemd. Gelet op de trends en
ontwikkelingen in de
verblijfsrecreatieve sector is het
gewenst te beschikken over een
actueel beleidskader. De ontwerpnota wordt ter inzage gelegd, zodat
een ieder een zienswijze kenbaar
kan maken.

1 Instemmen met het ontwerp van de
“Nota verblijfsrecreatie Noordoost
Twente 2018”;
2 Met toepassing van de
Inspraakverordening ingezetenen en
belanghebbenden de gelegenheid
geven zienswijzen kenbaar te maken;
3 De inspraaktermijn bepalen op vier
weken.
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7

WIJZ

17Z03544
18.0008065
18-06-2018

Instemmen met de beleidsregels
Beleidsregels maatschappelijke
maatschappelijke ondersteuning
ondersteuning gemeente Losser
gemeente Losser 2018.
2018
INFO:
Naar aanleiding van landelijke
ontwikkelingen en de
uitvoeringspraktijk passen we jaarlijks
de beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning aan. De nieuwe
beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning gemeente Losser
2018 zullen per 26 juni 2018 in
werking treden.

8

BCO

18Z01799
18.0018075
18-06-2018

ALV VNG 27 juni 2018
INFO:
Als onderdeel van het VNG-congres
op 26 en 27 juni 2018 in Maastricht
wordt op 27 juni de Algemene
ledenvergadering van de VNG
gehouden. Het gemeentelijke
standpunt over de verschillende
agendapunten wordt vastgesteld.

1. Kennisnemen van de
vergaderstukken van de Algemene
ledenvergadering van de VNG op 27
juni 2018.
2. Een standpunt over de inhoudelijke
agendapunten innemen.
3. Burgemeester Kroon aanwijzen als
gemeentelijk vertegenwoordiger.

9

Control

18Z01843
18.0016997
06-06-2018

Voorjaarsnota 2018 – 2022
INFO:
De Voorjaarnota maakt onderdeel uit
van de gewijzigde planning- en
controlcyclus van de gemeente
Losser. De nota is een combinatie
van de voormalige
Bestuursrapportage (lopend
begrotingsjaar) en Kadernota
(meerjarige beleidsmatige en
financiële kaders). De conceptVoorjaarnota ligt nu voor.
Onuitstelbare (o&o) prioriteiten
kunnen volledig worden
gehonoreerd. Knelpunten bestaand &
nieuw beleid slechts in beperkte
mate. Voor een goed verloop van het
proces wordt een procesvoorstel
gedaan. Afhankelijk van het besluit
van het college, dienen
vervolgstappen te worden genomen.

1) Instemmen met de voorgelegde
concept-Voorjaarnota 2018 - 2022;
2) instemmen met het voorgestelde
vervolgproces.
Besluit van 19-06-2018

