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Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 32.O
d.d. 09-08-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 32.NO
d.d. 09-08-2016

Conform akkoord.

4

BSP

Beleidsnota privacy binnen het
Sociaal Domein
INFO:
De Rekenkamercommissie van de
gemeente Losser heeft een onderzoek
uitgevoerd naar het beleid van de
gemeente inzake de bescherming van
de persoonsgegevens bij de drie
decentralisaties binnen het Sociaal
Domein.
De Rekenkamercommissie
concludeerde dat medewerkers in
houding en gedrag goed omgaan met
de privacy van cliënten. Maar dat er
nog een aantal zaken formeel moet
worden vastgelegd in een beleidsnota,
waarin is vastgesteld binnen welke
grenzen de gemeente persoonlijke
gegevens van inwoners nodig heeft
voor de uitvoering van de taken binnen
het Sociaal Domein en welke
gegevens dus mogen worden
gevraagd.
Het college legt de Raad een
beleidsnota voor waarin de visie op
privacy binnen het Sociaal Domein is
vastgelegd.

1. De Raad voorstellen de Beleidsnota

16Z00954
16.0009699
09-08-2016

Privacy binnen het Sociaal Domein
vast te stellen,
2. Het privacybeleid jaarlijks te
evalueren en de Raad hiervan op de
hoogte stellen.
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Bedrijveninvesteringszone Losser
2017-2021
INFO:
Met ingang van 2012 is voor het
centrum van Losser een
bedrijveninvesteringszone (BIZ)
ingesteld. Toen nog bij wijze van een
experiment (Experimentwet BI-zones).
De Stichting Centrummanagement
Losser (CML) heeft de afgelopen vijf
jaren uitvoering gegeven aan het eigen
meerjarenbeleidsplan waarmee
activiteiten op het gebied van “schoon,
heel en veilig” in het centrum van
Losser plaatsvonden. CML heeft als
doel, namens de ondernemers, het
centrum van Losser op de kaart te
zetten en meer bezoekers naar het
centrum van Losser te trekken. De
huidige BIZ-regeling loopt eind 2016
af. CML heeft een verzoek voor een
nieuw in te stellen BIZ in het centrum
van Losser bij het college neergelegd.
De inmiddels permanente Wet op de
Bedrijveninvesteringszones biedt het
college de mogelijkheid aan dit
verzoek gehoor te geven. Alvorens de
raad de (nieuwe) Verordening
Bedrijveninvesteringszone Centrum
Losser 2017-2021 vast te laten stellen
dient het college een
Uitvoeringsovereenkomst en een
Reglement tot draagvlakmeting vast te
stellen.

1. Instemmen met het
meerjarenbeleidsplan 2017-2021 van
Stichting Centrum Management
Losser,
2. Met toepassing van het bepaalde in
artikel 4:36 van de Algemene wet
bestuursrecht en in artikel 7 van de
Wet op de bedrijveninvesteringszones
een uitvoeringsovereenkomst sluiten
met de Stichting Centrum
Management Losser overeenkomstig
bijgevoegde conceptovereenkomst,
3. Onder de voorwaarde dat CML
instemt met bijgevoegde concept
uitvoeringsovereenkomst, de raad
voorstellen de Verordening
Bedrijveninvesteringszone Centrum
Losser 2017-2021 vast te stellen
overeenkomstig bijgevoegd concept
raadsvoorstel en –besluit,
4. Op grond van de in de toelichting
vermelde argumenten geen
toepassing geven aan het houden van
een inspraakronde als bedoeld in de
Inspraakverordening,
5. Het reglement ten behoeve van de
uitvoering van de draagvlakmeting
vast stellen overeenkomstig
bijgevoegde concept,
6. De kosten van draagvlakmeting
voor rekening van de gemeente laten
vallen.

