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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 33.O
d.d. 16-08-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 33.NO
d.d. 16-08-2016

Conform akkoord.

4

DV

Verslag BenW week 33A. O
d.d. 18-08-2016

Conform akkoord.

5

WIZ

16Z00725
16.0013863
27-07-2016

Publicatie Rapportage
cliëntervaringsonderzoek
Wmo gemeente Losser 2015
INFO:
De gemeente Losser heeft via de
menselijke maat het jaarlijkse
cliëntervaringsonderzoek (CEO)
uitgevoerd. Gemeenten zijn vanaf 2016
vanuit de Wmo verplicht om jaarlijks het
gestandaardiseerde CEO Wmo af te
nemen. Met deze vragenlijst wordt
onderzocht hoe cliënten de
toegankelijkheid en de kwaliteit van de
voorzieningen ervaren en welk effect ze
hebben ondervonden in hun
zelfredzaamheid. Dit rapport beschrijft hoe
het onderzoek is ingericht, wat de
bevindingen zijn en welke aanbevelingen
op basis daarvan gedaan kunnen worden.

1. In te stemmen met publicatie van de
Rapportage cliëntervaringsonderzoek
Wmo gemeente Losser 2015 op
waarstaatjegemeente.nl.
2. Door middel van gewijzigde
raadsinformatiebrief de raadsleden
informeren.
3. Wethouder Van Rees mandateren
voor wijzigingen in
raadsinformatiebrief

6

BSP

16Z02248
16.0014995
17-08-2016

Afweging woningbouwlocaties
Beuningen
INFO:
Naar aanleiding van de motie van de raad
van 14 juni 2016 heeft over de mogelijke
locaties voor woningbouw in Beuningen
een nadere afweging plaatsgevonden. De
resultaten zijn beschreven in bijgevoegde
notitie ‘Woningbouw Beuningen’ en ligt ter
besluitvorming voor.
De uitkomst is dat de locatie Lomanskamp
II de meeste kansen biedt op een
realistisch en haalbaar plan. In
bijgevoegde notitie wordt dit nader
onderbouwd. Met onderliggende notitie
wordt uitvoering gegeven aan de motie.

1. Kennis te nemen van de notitie
‘Woningbouw Beuningen’.
2. Af te zien van de locatie
Beuningerstraat (Stichting Edwina van
Heek) als woningbouwlocatie.
3. Af te zien van de locatie achtertuin
CR ’t Sterrebos als
woningbouwlocatie.
4. Af te zien van de locatie Damhuis
als woningbouwlocatie.
5. In principe de locatie Lomanskamp
II als woningbouwlocatie aan te wijzen.
6. Het bestemmingsplan Lomanskamp
II voor risico en rekening door
initiatiefnemer te laten opstellen.
7. Een anterieure overeenkomst met
initiatiefnemer te sluiten.
8. De raad te informeren middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

