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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 34.O
d.d. 21-08-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 34.NO
d.d. 21-08-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

14Z00653
18.0023912
13-08-2018

Ontwerp Structuurvisie Losser
INFO:
Na presentatie van de
geactualiseerde
ontwerpstructuurvisie in de
raadscommissie Ruimte van 9 januari
2018, heeft de ontwerpstructuurvisie
van 22 maart 2018 tot en met 2 mei
2018 voor eenieder ter inzage
gelegen. In die periode zijn er 5
zienswijzen ingediend. Deze zijn in
de bijgevoegde zienswijzennota
samengevat en van een
antwoord/reactie voorzien. Deels
leiden de zienswijzen tot aanpassing
van de ontwerp-structuurvisie.
Geadviseerd wordt in te stemmen
met de beantwoording van de
zienswijzen en de raad voor te stellen
de structuurvisie (conform de in de
zienswijzennota aangegeven
aanpassingen) gewijzigd vast te
stellen.

1. Instemmen met de bijgevoegde
zienswijzennota;
2. Reclamanten overeenkomstig de
ontwerp-zienswijzennota door middel
van een brief informeren;
3. De gemeenteraad conform
bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen de
“structuurvisie Losser” gewijzigd (op de
in de ontwerpzienswijzennota
aangegeven onderdelen) vast te stellen.

6

WIZ

18Z00697
18.0023106
01-08-2018

Uitkomsten jaarlijks uit te voeren
cliëntervaringsonderzoek
INFO:
De gemeente Losser heeft het
jaarlijks cliëntervaringsonderzoek
(CEO) uitgevoerd. Gemeenten zijn
vanaf 2016 vanuit de Wmo en de
Jeugdwet verplicht om jaarlijks het
gestandaardiseerde
cliëntervaringsonderzoek Wmo en
Jeugd af te nemen. Met deze
vragenlijst wordt onderzocht hoe
cliënten de toegankelijkheid en de
kwaliteit van de voorzieningen in het
voorgaande jaar ervaren en welk
effect ze hebben ondervonden in hun
zelfredzaamheid. Het onderzoek is
uitgevoerd door I&O research.

1. Kennis nemen van de uitkomsten van
het uitgevoerde CEO Wmo en Jeugd
(bijlagen 18.0017195 en 18.0017196);
2. De raad informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief
(bijlage 18.0023173);
3. De participatieraad informeren door
middel van bijgevoegde informatiebrief
(bijlage 18.0023178).
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7

BSP

17Z00664
18.0019058
22-08-2018

Opstellen detailhandelsvisie
gemeente Losser
INFO:
Vanwege diverse redenen zal de
detailhandel de komende jaren
steeds meer onder druk komen te
staan. De detailhandelssector is van
groot belang voor de leefbaarheid,
economie en het sociale leven. Het is
daarom van belang om duidelijke
keuzes te maken over de
ontwikkelingsrichting van de
detailhandelssector. Een actuele
detailhandelsvisie kan bijdragen aan
de planologische en economische
keuzes die de komende jaren worden
gemaakt en de toetsing van nieuwe
initiatieven. Onderdeel van de
detailhandelsvisie betreft de
uitwerking van flankerend beleid
(beleid om de uitvoering van de visie
te ondersteunen). In voorliggend
geval wordt er een concrete
uitvoeringsagenda / beleidsacties per
kern (maatwerk) uitgewerkt om
toekomstbestendige
detailhandelsstructuur daadwerkelijk
te bereiken. Geadviseerd wordt in te
stemmen met het opstellen van een
detailhandelsvisie, inclusief
flankerend beleid en vervolgens
STEC groep opdracht te geven om
de detailhandelsvisie met en voor de
gemeente Losser op te stellen.

1. Instemmen met het opstellen van een
detailhandelsvisie waarvan flankerend
beleid onderdeel uit maakt.
2. STEC groep opdracht geven om de
detailhandelsvisie met en voor de
Gemeente Losser op te stellen.

8

WIJZ

18Z02267
18.0024664
31-07-2018

Beantwoording Art 39 vragen over
een op internet geplaatst artikel
over enorme winsten van
thuiszorgorganisaties.
INFO:
Namens de raadsfractie van de PvdA
zijn artikel 39-vragen gesteld inzake
de enorme winsten van soms wel
66% van thuiszorgorganisaties.
Artikel 39 van het Reglement van
orde van de gemeenteraad geeft aan
dat deze vragen schriftelijk door het
college moeten worden beantwoord.
In bijgaande brief worden de vragen
beantwoord. Uw college wordt
gevraagd met deze brief in te
stemmen.

Instemmen met de bijgestelde
schriftelijke beantwoording van de
artikel 39 vragen inzake winsten van
thuiszorgorganisaties.
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9

OW

17Z02287
18.0019426
14-08-2018

Besluitvorming aanbesteding
kermis Losser en Overdinkel
INFO:
De huidige concessieovereenkomst
voor het organiseren van de kermis
in Losser en Overdinkel loopt met
ingang van 2019 af.
Daarnaast is in overleg met de
dorpsraad en de organisatie van het
Euregiofeest besloten om de kermis
in Overdinkel te verplaatsen naar het
weekend van het Euregiofeest, zodat
ze elkaar kunnen versterken.
Deze ontwikkeling is dan ook de
aanleiding om een nieuwe
concessieovereenkomst voor het
organiseren van de kermis in Losser
en Overdinkel aan te besteden. De
looptijd van de nieuwe
concessieovereenkomst wordt 2 jaar,
met een optie voor verlenging met
telkens 1 jaar.
Door op deze manier de kermis in
Losser en Overdinkel aan te
besteden, blijven we flexibel en
kunnen we inspelen op de
toekomstige ontwikkelingen in het
centrum van Losser (herinrichting
Raadhuisplein, parapluplan Losser).
In 2020 zal de nieuwe
concessieovereenkomst worden
geëvalueerd, waarna er beleid
opgesteld moet worden over de
organisatie van de kermissen in
Losser.

1. Besluiten dat de gemeente de
komende 2 jaar de opdrachtgever blijft
voor het organiseren van de
najaarskermis in Losser en de kermis in
Overdinkel.
2. De organisatie van de najaarskermis
Losser en de kermis in Overdinkel aan
te besteden via een
concessieovereenkomst van 2 jaar. Met
een optie van verlenging voor telkens 1
jaar.
3. Gedurende de concessieperiode
wordt er geen voorjaarskermis in Losser
gehouden.

10

OW

18Z02435
18.0023353
06-08-2018

Gescheiden inzameling van afval
uit scholen
INFO:
Een aantal Losserse scholen heeft in
het kader van duurzaamheid
verzocht om afval dat op scholen
wordt aangeboden door gemeente
gescheiden in te zamelen en
gescheiden af te voeren. Op dit
moment wordt schoolafval
ongescheiden als bedrijfsafval
afgevoerd door particuliere
inzamelaars. Voorstel is dat de
gemeente zorg draagt om het
gescheiden afval uit scholen op proef
voor de duur van een schooljaar in te
zamelen en af te voeren.

1. Voor de duur van het schooljaar
2018/2019 op proef zorgdragen voor de
inzameling van GFT-afval en PMD-afval
van Losserse scholen en aanmelden bij
programma Schoon Belonen van
Nederland Schoon.
2. Als uitwerking op art. 13 van de
Afvalstoffenverordening 2010 de
bedrijfsafvalstoffen PMD en GFT uit
scholen op proef voor het schooljaar
2018/2019 aan te wijzen als afval dat
door de inzameldienst worden
ingezameld.
3. Raad informeren middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

