GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 33.O (17-08-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

17-08-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

H.J.M. Nijhuis

Aanwezigen

J. van Dam, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Afwezigen

J. van Essen en C.A.M. Kroon

Toelichting

,

1

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

2

Verslag BenW week 28
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Beleidsregels Verordening leerlingenvervoer (21Z00028)
Op 11 mei heeft de gemeenteraad ingestemd met de
Verordening bekostiging leerlingenvervoer. De beleidsregels
bekostiging leerlingenvervoer (hierna: de beleidsregels) zijn
een verdere uitwerking van deze verordening en dienen als
leidraad voor de uitvoerende consulenten.
De beleidsregels zijn ter advisering voorgelegd aan de
participatieraad en inhoudelijk akkoord bevonden. De door de
participatieraad geadviseerde tekstuele wijzigingen zijn in de
beleidsregels overgenomen.
BESLUIT:

1. In te stemmen met de beleidsregels leerlingenvervoer
gemeente Losser.
2. Kennisnemen van het advies van de participatieraad en
deze per bijgevoegde brief te informeren over de
wijzigingen naar aanleiding van hun advies.

5

Aanpassing Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (21Z01893)
Op verzoek van het Rijk voeren gemeenten de regeling
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uit.
Deze regeling ondersteunt huishoudens die ten gevolge van
de coronacrisis een substantiële inkomensterugval hebben en
daardoor problemen hebben om hun noodzakelijke eigen
woonkosten te betalen. De regeling gold in eerste instantie
voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021, maar deze is door
het Rijk verlengd met een periode van 3 maanden t/m 30
september 2021.
De inhoud van de gemeentelijke beleidsregels dient daarom
aangepast te worden. Tevens zijn de voorwaarden verruimd
waardoor meer huishoudens voor de tegemoetkoming in
aanmerking kunnen komen.
BESLUIT:

1. Vaststellen beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten 2 (TONK 2) gemeente Losser.
2. Via raadsinformatiebrief de raad informeren.

6

Verzoek omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een
bedrijfspand aan de Ambachtstraat 12, De Lutte. (21Z01863)
Handelsonderneming Tijans Tuinmachines, gevestigd aan de
Ambachtstraat 12 in de Lutte, wenst haar bedrijfsbebouwing
uit te breiden (102,4 m²). De uitbreiding past niet binnen het
geldende “Bestemmingsplan De Lutte 2020” dat op 2 februari
2021 is vastgesteld.
Een en ander kan op basis van artikel 4 lid 1 van bijlage II van
het Bor mogelijk worden gemaakt.
BESLUIT:

•

Medewerking verlenen aan de uitbreiding op basis van
artikel 4 lid 1 van bijlage II van het Bor;

•

Planschadeovereenkomst sluiten met aanvrager

7

Mandaat en volmacht OZJT afgeven tot het aangaan en managen van de
raamovereenkomsten die betrekking hebben op de lopende
aanbesteding “Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve
van het Twents model” (21Z02050)

Voor de uitvoering van de Jeugdwet en de nieuwe Wmo-taken
in 2015 zijn in Twente na een aanbesteding
raamovereenkomsten afgesloten met zorgaanbieders. In
totaal gaat het om zo’n 300 contracten. OZJT voert namens
de 14 gemeenten alle taken uit die betrekking hebben op de
lopende aanbesteding “Integrale inkoop Wmo 2015 en

Jeugdwet ten behoeve van het Twents model”.

Door de nieuwe GR Gezondheid welke per 9 juli jl. is gestart
is de bestuurscommissie OZJT (hierna: BC OZJT)
opgehouden te bestaan. De bevoegdheden van de BC OZJT
liggen bij de nieuwe GR Gezondheid. Echter de Mandaat- en
volmachtregeling behoort hier niet toe, omdat zij verleend is
vanuit de 14 gemeenten aan de voorzitter van de BC OZJT.
Daarmee is een lacune ontstaan in de bevoegdheidsverlening
aan OZJT. Deze lacune kan worden gedicht door de 14
gemeenten te laten besluiten deze bevoegdheden neer te
leggen bij portefeuillehouder OZJT binnen het DB van de GR
Gezondheid.
BESLUIT:

1. Verlenen van mandaat en volmacht, volgens het
bijgaande besluit, waarbij aan de portefeuillehouder
OZJT van het DB van het Openbaar Lichaam
Gezondheid volmacht en mandaat wordt verleend voor
alle handelingen die nodig zijn voor het aangaan en
beheren van raamovereenkomsten die betrekking
hebben op de lopende aanbesteding "Integrale inkoop
Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van het Twents
model"

