GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 38.O (20-9-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
20-09-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, J. (Jimme)
Nordkamp en M.J.H. (Marian) Oosterbroek
,

1

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

2

Verslag BenW week 37
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

5

Opvang vluchtelingen
Conform akkoord.

6

Intentieverklaring School en Omgeving/ Rijke schooldag (22Z02017)
Basisschool Het Kompas Overdinkel, de Pax Christi Overdinkel en de
Wegwijzer Losser zijn voornemens een subsidieaanvraag te doen in het kader
van de Rijke Schooldag/ School en omgeving. Zij hebben een verzoek
ingediend om de bijbehorende intentieverklaring te ondertekenen.
De subsidieregeling heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod
aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving,
zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of
omgeving.
De subsidie is een stimulans voor lokale partijen om coalities te vormen en een
buitenschools aanbod op te zetten.
BESLUIT:
De intentieverklaring Rijke schooldag/ School en Omgeving te ondertekenen
en hiermee
- de schoolbesturen Consent en Skolo als penvoerder voor de
subsidieaanvraag te machtigen
- de intentie uit te spreken een convenant te vormen.

7

Beantwoording art. 39 vragen CDA asielopvang (22Z01877)
De fractie CDA heeft artikel 39 vragen gesteld over de asielopvang in de
Aloysiuslocatie. Voorgesteld wordt om de vragen conform de bijgevoegde brief
te beantwoorden.
BESLUIT:
De schriftelijke artikel 39 vragen van CDA middels bijgevoegde antwoordbrief
te beantwoorden.

8

Vergadering algemeen bestuur Samen Twente (22Z00022)
Op 21 september 2022 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur van Samen Twente gepland. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie
met betrekking tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college.
Dit standpunt wordt meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

BESLUIT:
De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur Samen Twente van 21 september 2022
vaststellen.
9

Verlenging crisisnoodopvang Aloysiuslocatie (22Z01317).
Besluit van 6-9-2022
Om de instroom van vluchtelingen beter te kunnen organiseren, heeft het
kabinet alle veiligheidsregio’s en gemeenten in Nederland gevraagd om een
extra inspanning te leveren. Daar hoort het langer dan gepland open houden
van de huidige locaties voor crisisnoodopvang bij. Op die manier wordt de druk
op de opvangcapaciteit in het aanmeldcentrum in Ter Apel verlaagd. Vanwege
de humanitaire noodzaak willen we onze verantwoordelijkheid nemen en wordt
de tijdelijke crisisnoodopvang in de Aloysiuslocatie verlengd tot 1 februari 2023.
De verlenging van de crisisnoodopvang heeft verder geen gevolgen voor de
toekomstige herontwikkeling van de Aloysiuslocatie.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de verlenging van de crisisnoodopvanglocatie tot 1
februari 2023;
2. In te stemmen met het nieuwe gedoogbesluit;
3. De Raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

