GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 34.O (24-08-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

24-08-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

H.J.M. Nijhuis

Aanwezigen

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

Afwezigen

C.A.M. Kroon

Toelichting

,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 33
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Verantwoording LEADER-periode 2014-2020 (21Z02100)
In 2014 is een nieuw LEADER-subsidieprogramma gestart
voor Noordoost Twente. Voor het eerst is de
uitvoeringsorganisatie daarbij geheel overgelaten aan de
Lokale Actiegroep (LAG) die adviseert over de LEADERprojecten en
wordt daarbij ondersteund door een LEADERcoördinator. De werving
van en opdrachtverlening aan de
LEADER-coördinator en de financiële administratie
moest geregeld worden via een organisatie met
rechtspersoonlijkheid.
In onderling overleg fungeert de gemeente Losser daarom
als opdrachtgever van de LEADER-coördinator en als
penvoerder voor zowel het LAG als voor de overige drie
NOT-gemeenten. Ook voor wat betreft het betalingsverkeer.
Dinkelland en Tubbergen hebben daarvoor ieder € 250.000
gestort op rekening van de gemeente Losser met de afspraak
dat Losser verantwoording zal afleggen over de besteding
van die middelen. Oldenzaal neemt op adhoc basis deel. Met
bijgaande brief en bijlagen wordt verantwoording afgelegd
over het betalingsverkeer gedurende de LEADER-periode
2014-2020.

BESLUIT:
1. Kennis nemen van bijgaande verantwoording over de
LEADER-periode 2014-2020, peildatum 31-12-2020.
2. Bijgaande verantwoordingsbrief met bijlagen verzenden
aan de gemeenten Dinkelland en Tubbergen.
3.

Bijgaande factuur verzenden in verband met ten onrechte
uitbetaalde maar niet gemaakte beheerkosten.
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Indexering vrouwenopvang (21Z01919)
De gemeente Enschede ontvangt als centrumgemeente
middelen voor de vrouwenopvang, de zogenaamde DU VO
(Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang). Deze middelen
zijn bestemd voor de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De DU VO wordt jaarlijks niet
geïndexeerd, maar de DU VO telt wel mee in het totale
bedrag waarop indexatie wordt toegepast. Deze indexatie
wordt meegenomen in het accres dat alle gemeenten (niet
alleen de centrumgemeenten) ontvangen in de algemene
uitkering. De instellingen die worden gesubsidieerd vanuit de
DU VO ontvangen jaarlijks voor de activiteiten die zij uitvoeren
een indexatie. Deze is de afgelopen jaren betaald door de
gemeente Enschede. Het voorstel is dat de indexering vanaf
2022 door de 14 Twentse gemeenten gezamenlijk bekostigd
wordt. Voor de gemeente Losser betekent dit een bijdrage van
€ 9.208,- in 2022.
BESLUIT:
1. Het op de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang
gebaseerde deel van het accres dat door het Rijk in het
gemeentefonds wordt uitgekeerd aan de gemeente Losser, te
bestemmen voor de indexering van de centrumgemeentetaak
Vrouwenopvang. Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt op
basis van de uitkomsten van de nieuwe herverdeling van het
gemeentefonds voor de toekomstige jaren.
2. De bijdragen indexering Vrouwenopvang te berekenen naar
rato van het inwoneraantal per gemeente.
3.

De indexering Vrouwenopvang met ingang van 2022
jaarlijks bij te dragen.
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Vaststellen straatnamen bouwplan Geurmeij Overdinkel (21Z01689)
Bij het originele besluit uit 2010 zijn op advies van de
commissie straatnaamgeving straatnamen voorgesteld en
overeenkomstig vastgesteld. Met het in 2019 gesloten
convenant zijn een 5-tal namen teruggetrokken per B&W
besluit. Gelet op de recent ontwikkelingen rond het bouwplan
de Geurmeij is het noodzakelijk de in 2019 teruggetrokken
namen opnieuw vast te stellen.
BESLUIT:
1. de straatnamen voor de Geurmeij te Overdinkel
overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen. Te weten:
2. Mös
3. Schaddenven
4. Eepschoer
5. Achterveld
6.
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Kluunven

Verordening BI-Zone Centrum Losser 2022-2026 (21Z01446)
Op 6 juli jl. heeft het college ingestemd met de
Uitvoeringsovereenkomst en het Reglement voor de
draagvlakmeting voor een nieuwe BIZ-periode in Losser.
Alvorens de draagvlakmeting kan worden gehouden, dient
eerst de verordening door de raad te zijn vastgesteld.
BESLUIT:
1. De raad voorstellen de Verordening BI-Zone Centrum
Losser 2022-2026 vast te stellen overeenkomstig
bijgevoegd concept raadsvoorstel en concept
raadsbesluit.
2. Op grond van de in de toelichting vermelde
argumenten geen toepassing geven aan het houden
van een inspraakronde als bedoeld in de
Inspraakverordening.
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Nieuwe achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(21Z01155)
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt zich
garant voor de geldleningen ten behoeve van
woningstichtingen. Hiervoor worden zogenaamde
achtervangovereenkomsten gesloten tussen WSW en
gemeente Losser. De gemeente heeft in het verleden
ingestemd met het verstrekken van gelimiteerde achtervang.
Deze gelimiteerde achtervangovereenkomst wordt vanaf 1
augustus 2021 vervangen door een nieuwe ongelimiteerde
achtervangovereenkomst waarbij in plaats van één
gemeente, alle gemeenten in de achtervang staan naar rato
van de marktwaarde van het Daeb-bezit (sociale woningbouw
en maatschappelijk vastgoed) van de corporaties in deze
gemeenten. Dit voorkomt scheve verdelingen tussen
gemeenten. Voor bestaande leningen verandert de verdeling
niet, maar worden wel enkele algemene verbeteringen
aangebracht in de huidige achtervangovereenkomsten.
BESLUIT:

1. Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad
vaststellen van de nieuwe achtervangovereenkomst met
het Waarborgfonds Sociale Woning met ingang van 1
augustus 2021.
2. Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad
vaststellen van aangepaste bestaande
achtervangovereenkomsten die zijn gesloten met het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
3. De raad voor te stellen om:
a. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe
achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw met ingang van 1 augustus 2021.
b. In te stemmen met aanpassing van de bestaande
achtervangovereenkomsten die gesloten zijn met het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
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Meerkosten 2021 Wmo2015 en Jeugdhulp (21Z00047)
Ook in 2021 maken aanbieders meerkosten om de zorg, hulp en
ondersteuning te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft
met het Rijk ook voor 2021 afspraken gemaakt over de
Rijksvergoeding van deze meerkosten. Alle 14 Twentse gemeenten
wordt gevraagd de opgestelde meerkostenregeling 2021 van Regio
Twente goed te keuren. Deze regeling is alleen bestemd voor
aanbieders met minimaal een contract met minimaal één van de 14
Twentse gemeenten voor Jeugdhulp, Wmo ondersteuning,
hulpmiddelen, trapliften, hulp bij het huishouden en/of vervoer.
BESLUIT:
1. De Meerkostenregeling Corona Regio Twente 2021 vast te stellen
(bijlage)
2. Uitvoering te geven aan de Meerkostenregeling Corona Regio
Twente 2021 onder de voorwaarde dat alle 14 gemeenten
unaniem
dit besluit nemen
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van de gemeentelijke
Rijksbijdrage meerkosten 2021 (conform de decembercirculaire
4. als maximum bedrag voor deze regionale meerkostenregeling
5. In te stemmen met het solidair inzetten van deze Rijksbijdrage
voor alle aanbieders die een beroep kunnen doen op deze
regeling
6. In te stemmen met het naar rato uitkeren tot de hoogte van het
totale regionale beschikbare budget bij
overschrijding/overvraging
van het totale regionaal beschikbare budget.
7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van minder budget
aan
de penvoerende gemeente, in geval van onderschrijding.
8. In te stemmen met het mandateren van gemeente Enschede om
namens de 14 samenwerkende gemeenten penvoerend op te
treden
en de uitkeringen van de meerkostenvergoeding te verzorgen
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Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Losser (20Z01687)
Op 8 juni 2021 heeft uw college ingestemd met het concept
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP Losser). Op grond
van de verordening is het IHP Losser voorgelegd aan het Op
Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Op grond van de
reacties van de schoolbesturen is het IHP Losser op één punt
aangepast. Voorgesteld wordt kennis te nemen van de
reacties van de schoolbesturen en het gewijzigde IHP voor te
leggen aan de raad.
BESLUIT:
1.

Het gewijzigde IHP Losser ter vaststelling voorleggen
aan de raad.
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Wijziging subsidieverordening peuter- en VVE arrangementen en
beleidsregels voor inzet van een HBO-er in de voorschoolse educatie
(20Z00526)
Het toevoegen van de inzet van en HBO-er in de
subsidieverordening peuter- en VVE arrangementen en de
onderliggende beleidsregels voor inzet van de HBO-er in de
voorschoolse educatie zijn een gevolg van het landelijk besluit
tot wijziging van het besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie.
In dit besluit van 20 september 2019 is opgenomen dat alle
VVE gecertificeerde kinderopvangorganisaties per 1 januari
2022 een pedagogisch beleidsmedeweker op HBO niveau
moeten inzetten voor minimaal 10 uur per doelgroepkind
(VVE) per jaar.
BESLUIT:
1. in te stemmen met de nieuwe subsidieverordening peuteren VVE
arrangementen en inzet HBO medewerker
gemeente Losser en deze ter vaststelling voor te leggen
aan de gemeenteraad.
2. de beleidsregels voor inzet van een HBO-er in de
voorschoolse educatie vast te stellen.
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Raadsinformatie Creatieve Broedplaatsen (18Z03002)
Cultuurregio Twente heeft in het kader van de regeling
Creatieve Broedplaatsen voor de tweede keer subsidie aan
een aantal projecten toegekend. Ook het project Talent
House Losser van de stichting Fundament kwam voor een
bijdrage in aanmerking. In het eerste tijdvak van de regeling
ontving het project Carnavalsloodsen De Lutte subsidie. In
bijgaande raadsinformatiebrief informeren we de
gemeenteraad hierover

BESLUIT:
De gemeenteraad door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief informeren over de regeling Creatieve
Broedplaatsen van Cultuurregio Twente.

