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Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 35.O
d.d. 30-08-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 35.NO
d.d. 30-08-2016

Conform akkoord.

4

BSP

16Z00678
16.0015745
31-08-2016

Armoedebeleid
INFO:
Het Armoedebeleid van de gemeente
Losser is geactualiseerd. Financiële
ondersteuningsregelingen zijn meer op
elkaar afgestemd en daardoor beter
toegankelijk. De ondersteuning is
deels gericht op de financiële situatie
van mensen, maar nadrukkelijk ook op
het vergroten van deelname aan
maatschappelijke activiteiten.
Diverse maatschappelijke initiatieven
worden ondersteund vooral die gericht
zijn op kinderen en jongeren. Verder
ligt de nadruk op het voorkomen van
armoede.

1. De Raad voor te stellen de nota
“Armoedebeleid gemeente Losser”
vast te stellen.
2. Wethouder krijgt mandaat voor de
laatste aanpassingen conform
bespreking in college.

5

BCO

16Z01181
16.0015385
23-08-2016

Beslissing op bezwaarschrift
INFO:
De heer Van der Noort van Press Sure
heeft namens de heer W. Hollander
bezwaar gemaakt tegen de beslissing
op grond van de Wet hergebruik
overheidsinformatie. Het
bezwaarschrift is voor advies in
handen gesteld van de commissie
bezwaarschriften. Deze commissie
heeft geadviseerd om het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
Het college besluit overeenkomstig het
advies van de commissie
bezwaarschriften.

1. Overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften het
bezwaar van de heer Van Noort van
Pressure namens de heer W.
Hollander ongegrond verklaren en de
bestreden beslissing handhaven.
2. Geen proceskostenvergoeding
toekennen.
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6

OW

16Z02120
16.0013908
30-08-2016

Raadsinformatiebrief samenwerking
grootschalige energieopwekking
NOT gemeenten
INFO:
Met deze raadsinformatiebrief wordt de
gemeenteraad geïnformeerd over de
eerste verkenningen op het gebied van
grootschalige energieopwekking in
samenwerking met de NOT
gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en
Tubbergen. Omdat duurzaamheid niet
ophoudt bij de gemeentegrenzen ligt
samenwerking met de omliggende
gemeenten voor de hand.

1. De samenwerking op het gebied
van grootschalige energieopwekking
met NOT gemeenten te ondersteunen
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief
conform vast te stellen en aan te
bieden aan de gemeenteraad

7

BSP

16Z02226
16.0014779
11-08-2016

Brede impuls combinatiefuncties
INFO:
De gemeente Losser neemt deel aan
de Brede Impuls Combinatiefuncties.
De door uw college getekende
intentieverklaring eindigt op 31
december 2016. Om in 2017 opnieuw
aanspraak te kunnen maken op het
gewenste aantal fte, dient de
gemeente Losser voor 1 oktober 2016
een nieuwe intentieverklaring te
ondertekenen. Aangezien onze
gemeente het aantal beschikbare
formatieplaatsen (4,5 fte) volledig heeft
ingevuld, wordt uw college
geadviseerd te verklaren het huidige
percentage formatieplaatsen (140%) te
handhaven.

1. Deelnameverklaring ondertekenen
en aangeven dat de gemeente Losser
eind 2017 ten minste 4,5 (140%)
combinatiefuncties gerealiseerd wil
hebben.

8

BCO

16Z02286
16.0015246
22-08-2016

1. De raad voorstellen de vierde
Wijziging APV (vierde wijziging)
wijziging van de APV vast te stellen.
INFO:
De VNG heeft een wijziging van de
model-APV uitgebracht. Deze
wijzigingen worden overgenomen.
Daarnaast wordt nog een aantal
technisch-juridische punten aangepast.
De vaststelling van de APV is een
bevoegdheid van de gemeenteraad.
Daarom wordt de raad voorgesteld de
vierde wijziging van de APV vast te
stellen.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 06-09-2016
Weeknummer 36.O

Aanwezig: burgemeester Sijbom, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:
Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

9

Control

16Z02313
16.0015442
29-08-2016

Aansluiting samenwerking
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
INFO:
Ter bestrijding van identiteits- en
adresfraude is het Operationeel
Overleg Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA) van ICTU
opgericht. Dit is een
samenwerkingsverband van diverse
afnemers van de Basisregistratie
Personen (BRP) en gemeenten.
Onderzocht wordt of de bewoning op
dat adres wel klopt, de
uitkeringen/toeslagen terecht zijn, er
onbetaalde boetes zijn en of de
zorguitkering klopt. Inmiddels doen
ruim 170 gemeenten mee aan dit
project. Aan de orde is of ook de
gemeente Losser wil aansluiten.

1. Aan sluiten bij het project Landelijke
Aanpak Adreskwaliteit (LAA) van
ICTU;
2. Daartoe de
bewerkersovereenkomst met de
stichting ICTU aan gaan.

10

BCO

16.0015832
24-08-2016

Invoering nieuw
beloningshoofdstuk {hoofdstuk 3
CAR ) c a .
INFO:
In de CAO-gemeenten 2013-2015 is
een geheel nieuw beloningshoofdstuk
(hoofdstuk 3 CAR) opgenomen. Dit
hoofdstuk vervangt het huidige
hoofdstuk 3 AGL en maakt tevens een
einde aan alle hieraan gerelateerde
lokale arbeidsvoorwaarden. Over de
invoering van het nieuwe hoofdstuk 3
heeft het college op 2 februari 2016 al
enkele besluiten en voorgenomen
besluiten genomen. Met uitzondering
van het voorgenomen besluit tot
intrekking van het huidige artikel
15:1:15:5, waarin o.a. het recht op
toekenning van de uitloopschaal is
geregeld, is op 17 augustus 2016
overeenstemming bereikt in het GO
over de invoering van hoofdstuk 3 c a .
In het volgende GO zal over de
uitloopschaal verder worden
onderhandeld. Met de
werknemersdelegatie van het GO is
afgesproken dat definitieve
besluitvorming over invoering van
hoofdstuk 3 niet afhankelijk is van de
uitkomst van deze onderhandelingen.

1. Het besluit van 2 februari 2016,
hoofdstuk 3 CAR op te nemen als
hoofdstuk 3 A G L onder gelijktijdige
intrekking van hoofdstuk 24, regeling
11 en artikel 15:1:22:2, in laten gaan
op 1 oktober 2016.
2. Artikel 3:1:1:15 uit het huidige
hoofdstuk 3 toevoegen aan het nieuwe
hoofdstuk 3 onder gelijktijdige
omnummering naar artikel 3:14:1:1.
3. In het nieuwe art. 3:19 A G L de
volgende voetnoot opnemen: tot 1
oktober 2021 geldt nog het bepaalde
in artikel 3:5:1:1 lid 1 en lid 2, zoals dat
gold tot 1 oktober 2016.
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BCO

16.0015833
24-08-2016

Reglement en benoeming
commissie van-werk-naar-werk
INFO:
Een boventallige medewerker heeft
een zekere periode recht op
ondersteuning en begeleiding naar
ander werk. De afspraken in het
zogenaamde van-werk-naar-werk
traject kunnen bij verschil van inzicht
tussen werkgever en betrokken
ambtenaar voorgelegd worden aan
een toetsingscommissie. Met de
gemeenten die hebben deelgenomen
aan het project Twentse
Arbeidsvoorwaardenregeling (TAR) is
afgesproken om een gezamenlijke
toetsingscommissie in te stellen.
Daartoe is ook een gezamenlijk
reglement voor die commissie
opgesteld. Omdat de TAR er
(vooralsnog) niet komt, moet elk
college afzonderlijk dit reglement
vaststellen en de voorgedragen leden
van de commissie benoemen.

1. Het reglement voor de commissie
VWNW (van-werk-naar-werk)Twente,
zoals vastgelegd in bijlage 1, in
principe vaststellen, onder intrekking
van het huidige reglement, als bedoeld
in de bijlage.
2. De volgende personen benoemen
tot lid van deze commissie:
- Als voorzitter de heer H.G.M. Kroeze;
- Als lid aangewezen door de
vakorganisaties de heer J. Kon;
- Als lid aangewezen door het college
de heer F.P.M. Duijf;
- Als plaatsvervangend lid
aangewezen door de vakorganisaties
de heer S. Harkema;
- Als plaatsvervangend lid
aangewezen door het college
mevrouw I.M.A. Bruls-Strien;
- Als plaatsvervangend voorzitter
worden alle (plaatsvervangende) leden
aangewezen;
3. Hoofd p&o opdragen te voorzien in
de rol van secretaris van de
commissie VWNW Twente, als het
gaat om geschilbeslechting met een
ambtenaar van de gemeente Losser.
4. Als de werknemersdelegatie van het
GO instemt met het in bijlage 1
beschreven reglement en de daarmee
verbonden intrekking van artikel
10d:24:0:1, uw principebesluit als
definitief besluit beschouwen.
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16Z01512
16.0013561
05-09-2016

Resultaatgerichte werkwijze
huishoudelijke ondersteuning
INFO:
De uitspraken van de Centrale raad
van Beroep (CRvB) van 18 mei geven
nadere regels waaraan de
huishoudelijke ondersteuning (HO) in
de Wmo 2015 moet voldoen. Op basis
van deze uitspraak is hetgeen wij
hebben vastgelegd in onze
verordening en beleidsregels niet
toereikend. Het college is voornemens
vast te houden aan de
resultaatgerichte werkwijze. We
brengen het beleid en de uitvoering zo
spoedig mogelijk in lijn met de
uitspraken van de CRvB door het te
bereiken resultaat aan de voorkant te
definiëren en kenbaar te maken aan
onze cliënten HO. Hiermee creëren we
rust voor cliënten en aanbieders,
kunnen de koppels tussen hulp en
cliënt in stand blijven en handelen we
in lijn met de doelgedachte van de
Wmo 2015 en de transformatie die we
beogen in het sociale domein. Door
middel van een raadsbrief informeren
we de raad over de stand van zaken.

1. Instemmen met het vasthouden aan
de resultaatgerichte werkwijze.
2. De gemeenteraad informeren door
middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

