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Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 37.O
d.d. 11-09-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 37.NO
d.d. 11-09-2018

Conform akkoord.

4

DV

Verslag BenW week 37A.NO
d.d. 13-09-2018

Conform akkoord.

5

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

6

OW

Energiefonds Losser
INFO:
De gemeente Losser heeft in haar
Toekomstvisie Duurzaam Losser
2040 de ambitie uitgesproken om in
2040 energieneutraal te zijn. Om het
tempo te verhogen wordt voorgesteld
om een revolverend fonds in te
stellen waaruit duurzame projecten
medegefinancierd kunnen worden
die anders niet of moeizaam door de
markt opgepakt worden.
De Raad heeft dit ook onderkend en
de Motie Instellen
Duurzaamheidsfonds aangenomen.
Naast het energiedoel is er een
streven om de exploitatielast van
maatschappelijke organisaties te
verlagen en het verwijderen van
asbest te stimuleren. Het verstrekken
van deze leningen uit het
Energiefonds Losser moet als
subsidieverstrekking worden
aangemerkt. De regeling wordt
daarom vastgesteld in de
Subsidieverordening Energiefonds
Losser wat tot de bevoegdheid van
de gemeenteraad behoort. Het
bijbehorende Renteblad kan door het
college worden vastgesteld.

1 De gemeenteraad voorstellen een
revolverend energiefonds voor
energietransitie 'Energiefonds Losser' in
te stellen voor de periode 2018 tot en
met 2020 welke wordt gevuld met een
maximaal bedrag van € 200.000.
2 Daartoe de gemeenteraad voorstellen
de ‘Subsidieverordening Energiefonds
Losser’ vast te stellen.
3 In de collegevergadering het
‘Renteblad subsidieverordening
Energiefonds Losser’ vast te stellen.
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18.0025703
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17Z03050

Verlenging raamovereenkomst
huishoudelijke ondersteuning voor
2019
INFO:

18.0023866
14-08-2018

8

BSP

18Z01095
18.0026565
12-09-2018

Beslissing

1. de raamovereenkomst met de 10
aanbieders voor de maatwerkvoorziening
huishoudelijke ondersteuning met een jaar
te verlengen (van 1 januari 2019 tot en met
In 2017 is er een Twents inkooptraject
31 december 2019);
doorlopen, dit heeft geresulteerd in
2. de aanbieders van huishoudelijke
raamovereenkomsten met 10 aanbieders ondersteuning informeren middels
voor de gemeente Losser.
bijgevoegde brief (bijlage18.0023894)
Het aanbestedingstraject was
gezamenlijk met 13 gemeenten binnen
de regio (Rijssen-Holten heeft niet
meegedaan). De overeenkomsten zijn
tussen de individuele gemeenten en de
gegunde aanbieders afgesloten.
De raamovereenkomsten hebben een
looptijd voor één jaar (start 1 januari
2018), met vijf maal de optie tot
verlenging. Uiterlijk 1 oktober van het
lopende jaar bericht de gemeente of de
overeenkomst voor één jaar wordt
verlengd. Na een periode van onrust en
onduidelijkheid binnen de huishoudelijke
ondersteuning, is het afgelopen jaar de
rust teruggekeerd. Het advies is om
gebruik te maken van de eerste
verlengingsmogelijkheid om continuïteit
in de ondersteuning en de ontstane rust
voor cliënten te behouden.
Zonnepark Drielandweg
Overdinkel
INFO:
Het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning, de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen
(VVGB) en de bijbehorende
bescheiden inzake het voornemen tot
realisatie van een zonnepark aan de
Drielandweg te Overdinkel hebben
voor een periode van zes weken (26
juli 2018 tot en met 5 september
2018) voor een ieder ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn zijn
er vier zienswijzen ingediend. De
zienswijzen zijn samengevat en
voorzien van reacties in de
bijgevoegde zienswijzennota.
De gemeenteraad kan worden
voorgesteld een definitieve verklaring
van geen bedenkingen af te geven.

1. Instemmen met de bijgevoegde
zienswijzennota inclusief wijzigingen
vanuit het addendum
2. Reclamanten overeenkomstig de
zienswijzennota informeren;
3. De gemeenteraad conform te wijzigen
raadsvoorstel nav het addendum
voorstellen een definitieve verklaring
van geen bedenkingen af te geven.
4. Wethouder Wildschut mandateren tot
marginale aanpassing inzake de
samenwerkings- en
realisatieovereenkomst met Kronos.

