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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 38.O
d.d. 18-09-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 38.NO
d.d. 18-09-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

WIJZ

18Z02682
18.0026740
14-09-2018

Beantwoording Art 39 vragen over
ervaren knelpunten bij de regiotaxi
INFO:
Namens de raadsfractie van de
Burgerforum zijn artikel 39-vragen
gesteld inzake knelpunten regiotaxi.
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 schriftelijke
beantwoording van de artikel 39 vragen
inzake knelpunten regiotaxi zoals in
bijgaande brief opgenomen (bijlage
18.0026908)

6

BSP

14Z00180
18.0027197
19-09-2018

De raad informeren via bijgevoegde
Onvoorziene kosten/uitloop
raadsinformatiebrief.
revitalisatie Twents Carmel
College
INFO:
De revitalisatie van het Twents
Carmel College is gestart in april
2018. Tijdens de
sloopwerkzaamheden zijn er
meerdere gebreken aan de
dakconstructie geconstateerd en is er
asbest aangetroffen. Na het
verwijderen van de asbest zijn
controlemetingen uitgevoerd waaruit
blijkt dat de fundering moet worden
aangepast. Op grond hiervan moet
rekening worden gehouden met een
vertraging van de bouw.
De financiële consequenties hiervan
worden momenteel in kaart gebracht.
Voorgesteld wordt de raad hierover
te informeren.
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18Z02742
18.0026313
17-09-2018

Besluiten om gebruik te maken
van de mogelijkheid die het inkoop
en aanbestedingsbeleid biedt om
het project: “reconstructie
Gronausestraat Noord inclusief
een deel van het centrum van
Losser” meervoudig onderhands
aan te besteden.
INFO:
Op basis van het inkoopbeleid van
de gemeente losser moeten de
werkzaamheden voor de
Gronausestraat Noord inclusief een
deel van het centrum van Losser in
beginsel nationaal openbaar worden
aanbesteed. Het inkoop- en
aanbestedingsbeleid biedt het
college de mogelijkheid om hier
gemotiveerd van af te wijken tot en
met het drempelbedrag van de
Europese aanbestedingsgrens. Uw
college wordt verzocht om van deze
mogelijkheid gebruik te maken, om
dit specifieke project in het centrum
van Losser meervoudig onderhands
aan te besteden. De belangrijkste
voordelen van een meervoudig
onderhandse aanbesteding zijn dat
de gemeentelijke doelstellingen op
het gebied van duurzaamheid en het
stimuleren van de lokale/regionale
economie beter gewaarborgd kunnen
worden zonder dat dit ten koste gaat
van een gezonde marktwerking.
Daarnaast is het belangrijk dat er een
aannemer wordt geselecteerd die “de
taal” van Losser spreekt en oog heeft
voor de lokale cultuur en gebruiken
en de impact van de reconstructie in
het centrum van Losser tot een
minimum kan beperken.
Lokale/regionale bedrijven en
bedrijven die bewezen hebben
hieraan te kunnen voldoen kunnen
beter geselecteerd worden middels
een meervoudig onderhandse
aanbesteding.

Instemmen met meervoudig
onderhandse aanbestedingsprocedure
voor de reconstructie van de
Gronausestraat Noord inclusief een deel
van het centrum van Losser.
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BCO

18Z02626
18.0024204
20-08-2018

Verrekening neveninkomsten
INFO:
Ieder jaar dienen burgemeesters en
wethouders volgens artikel 44, lid 6
van de Gemeentewet en artikel 3 van
de Wet schadeloosstelling leden
Tweede Kamer opgave te doen van
eventuele neveninkomsten over het
voorgaande jaar. In dit geval over het
jaar 2017. Alle betreffende
wethouders en de burgemeester
hebben de gegevens ingevuld in de
door het Ministerie van BZK ter
beschikking gestelde webapplicatie
en op basis van de ingevoerde
gegevens geldt dat geen verrekening
plaats hoeft te vinden omdat de
verrekenplicht niet van toepassing is
danwel dat de hoogte van de
neveninkomsten onder de
drempelwaarde is gebleven. In de
bijlage treft u ter informatie een
uitdraai aan van de adviezen uit de
webapplicatie. Aan het College wordt
voorgesteld te besluiten om niet tot
verrekening over te gaan.

Conform het advies van het ministerie
van Binnenlandse Zaken waaraan
toetsing aan de daarvoor geldende
regelgeving ten grondslag ligt, de door
burgemeester en wethouders in 2017
opgegeven neveninkomsten niet
verrekenen met toekomstige
bezoldigingen.

9

BSP

18Z00286
18.0022611
11-09-2018

Vaststelling “Nota
verblijfsrecreatie Noordoost
Twente 2018"
INFO:
De ontwerp “Nota verblijfsrecreatie
Noordoost Twente 2018” heeft voor
een periode van vier weken voor een
ieder ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode zijn er twee zienswijzen
ingekomen. De zienswijzen zijn
samengevat en voorzien van reacties
in de bijgevoegde zienswijzennota. In
de conclusie is aangegeven of, en zo
ja, welke wijzigingen in de nota
worden doorgevoerd naar aanleiding
van de zienswijzen.
De gemeenteraad kan worden
voorgesteld de nota (gewijzigd) vast
te stellen.

1. Instemmen met de bijgevoegde
zienswijzennota;
2. Reclamanten overeenkomstig de
zienswijzennota middels een brief
informeren;
3. De gemeenteraad conform
bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen de
“Nota Verblijfsrecreatie Noordoost
Twente 2018” gewijzigd vast te stellen.
Besluit van 18-09-2018

