GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 36.O (03-09-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
03-09-2019
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

1

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

2

Verslag BenW week 35
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Reactie op motie “Erkennen Centrum Management Losser als
overlegorgaan". (19Z02215)
Door de raad is een motie ingediend om CML de status te geven van erkend
overlegorgaan. De raadsinfo geeft reactie op de ingediende motie. In het kort
komt het erop neer dat de samenwerking met CML reeds geformaliseerd is,
maar dat er bij (plan)ontwikkelingen die van invloed zijn op het centrum van
Losser vroegtijdig met CML informatie zal worden gedeeld, waardoor zij haar
adviesrol optimaal kan benutten.
BESLUIT:
1. De gewijzigde raadsinfo verzenden als reactie op de motie van de raad
"Erkennen Centrum Management Losser als overlegorgaan".

5

Ledenraadpleging CAO 2019-2020 (19Z02124)
De VNG heeft namens de gemeentelijke werkgevers met de vakbonden
onderhandeld over de Cao-gemeenten. De gemeente Losser stemt in met het
principe akkoord Cao-gemeenten met een aantal kanttekeningen zoals bij de
overwegingen genoemd.
BESLUIT:
1. Het gemeentelijk standpunt vaststellen, waarbij Losser in de
ledenraadpleging van de VNG instemt met het door de VNG bereikte
onderhandelingsresultaat t.a.v. het principeakkoord over de Cao Gemeenten
2019-2020 met een aantal kanttekeningen.
2. Clustermanager Advies van de gemeente Enschede mandateren om
namens het college het reactieformulier in te vullen en te versturen.

6

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo 2018 (19Z00135)
Eind juli is het cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo, over het jaar 2018,
afgerond. Het uitvoeren van het onderzoek is voor gemeenten een wettelijke
verplichting op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet. In dit jaarlijks
terugkomend onderzoek wordt aan inwoners van de gemeente Losser
gevraagd hoe zij de dienstverlening van de gemeente Losser en de
ondersteuning op basis van de Jeugdwet of Wmo hebben ervaren. Het
onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O research.

BESLUIT:
1. Kennis nemen van de uitkomsten van het uitgevoerde CEO Jeugd en Wmo
(bijlagen 19.0021047 en 19.0021048);
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
(bijlage 19.0022639);
3. De participatieraad informeren door middel van bijgevoegde informatiebrief
(bijlage19.0022638).

