GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 39.O (24-09-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

24-09-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

1

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

2

Verslag BenW week 38
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Volmacht verlenen aan voorzitter Bestuurscommissie OZJT (19Z02589)
In het kader van de aanbesteding middels het Twents inkoopmodel
heeft uw college (en de burgemeester) in 2018 een volmacht
afgegeven. Medio maart/april 2018 is door alle colleges afzonderlijk
besloten om de inschrijving op de aanbesteding doorlopend open te
stellen. Ook ligt het contractmanagement van de inkoop bij OZJT. De
volmacht die is verleend ziet niet toe op de doorlopende inschrijvingen,
en ook niet op de vervolgstappen die nodig zijn, zoals het ingebreke
stellen van aanbieders of ontbinden van overeenkomsten (uitvoering
van contractmanagement).
Vandaar dat hiervoor alsnog een volmacht wordt aangevraagd.
De volmacht treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari
2019.
BESLUIT:
Volmacht te verlenen aan de voorzitter van de Bestuurscommissie OZJT
conform bijgevoegd volmachtbesluit.

5

Uitgangspunten en proces behorend bij Regiovisie Aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling Twente 2019-2022. (19Z02563)
Vanuit de rijksoverheid worden regionaal middelen beschikbaar gesteld
aan de 35 centrumgemeenten voor de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Voor de regio Twente heeft de gemeente Enschede
de rol van centrumgemeente en heeft de taak om in overleg met
regiogemeenten afspraken te maken over beleid en de besteding van de

middelen in een zogenaamde regiovisie. De regiovisie is het vertrekpunt
voor beleid voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Met ingang van 1 januari 2019 ligt er een opgave voor de
centrumgemeenten om een nieuwe regiovisie op te stellen over de
periode 2019-2022.
Hiervoor zijn de uitgangspunten inmiddels geformuleerd en is het
proces omtrent de totstandkoming van de visie uitgestippeld.
BESLUIT:
1. Kennis nemen van de uitgangspunten en het proces behorend bij de
Regiovisie Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Twente
2019-2022.
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
6

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid 25/9/2019 (19Z01860)
Op 25 september 2019 staat de eerstvolgende vergadering van de
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid gepland.
Vooraf worden gemeentelijke standpunten met betrekking tot de
inhoudelijke agendapunten vastgesteld in het college.
Deze standpunten worden meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, wethouder Prins.
BESLUIT:
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de agenda voor de
vergadering van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 25
september 2019 conform het bijgevoegde ‘Advies over
standpuntbepaling’ vaststellen.

7

Agenda en stukken vergadering Bestuurscommissie Agenda van
Twente d.d. 25 september 2019 (19Z01104)
Voor de vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente
neemt het college een standpunt in voor de inhoudelijke agendapunten.
De standpunten van gemeente Losser worden ingebracht in de
vergadering.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de gemeente Losser in
de vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente van 25
september 2019 kenbaar maken.

8

Uitkomsten onderzoek 'Losser geeft om zorg' (18Z02121)
Afgelopen periode (maart- augustus 2019) is de motie ‘Zorgschouw’
uitgevoerd. Vanwege de onderzoekende insteek van deze motie, is de
motie weggezet in een afstudeeronderzoek.
Uit het afstudeeronderzoek, genaamd ‘Losser geeft om zorg’, komt
naar voren dat inwoners het gevoel hebben dat ze een groot aantal
diensten op het gebied van zorg en welzijn onvoldoende kunnen
verkrijgen binnen de gemeente. Dit kan komen doordat de vraag te
groot is voor het aanbod, dat het aanbod niet aansluit op de behoefte,
of dat het aanbod onvoldoende bekend is.
Ondanks de lage betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek
concluderen we dat we meer inzicht willen hebben in de aansluiting van
het aanbod op de vraag en dat we meer bekendheid willen geven aan
het aanbod, onder meer middels de sociale kaart.
Vooralsnog gaan we niet in op de aanbeveling om een verdiepend
onderzoek te doen, aangezien we eerst willen insteken op de
uitkomsten van voorliggende acties.
BESLUIT:
1. Kennis nemen van het onderzoeksrapport ‘Losser geeft om zorg’;
2. De raad informeren middels bijgevoegde brief.

9

AB-vergadering Regio Twente 25 september 2019 (19Z02628)
Op 25 september 2019 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio Twente gepland.
Vooraf worden het gemeentelijke standpunt met betrekking tot de
agenda vastgesteld in het college. Dit standpunt wordt meegegeven aan
de gemeentelijke vertegenwoordiger, burgemeester Kroon. Volgens de
nieuwe procedure uit het Beleidskader Verbonden Partijen wordt de
gemeenteraad ingelicht over het door het college ingenomen
standpunt.
1. Het gemeentelijke standpunt ten aanzien de agenda voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente van 25
september 2019 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief van dit standpunt
op de hoogte brengen.

