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Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 2.O
d.d. 09-01-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 2.NO
d.d. 09-01-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

16Z01898
18.0000141
02-01-2018

Het wijzigingsplan “Buitengebied,
Bestemmingsplanwijziging
partiële herziening Gildehauserweg 18“
Gildehauserweg 18 te Losser
vaststellen.
INFO:
Voor het wijzigen van de agrarische
bedrijfsbestemming in een
woonbestemming heeft het ontwerp
wijzigingsplan “Buitengebied, partiële
herziening Gildehauserweg 18”
gedurende 6 weken ter inzage
gelegen. Nu daartegen geen
zienswijzen zijn ingediend, wordt
voorgesteld om het voornoemde
wijzigingsplan vast te stellen.

6

BSP

17Z03411
17.0040687
12-12-2017

Plan van Aanpak 3F Taaleis
kinderopvang.
INFO:
De basis voor ontwikkeling van
voldoende taalvaardigheid wordt in
de eerste levensjaren gelegd. De
taalvaardigheid van pedagogisch
medewerkers in de kinderopvang is
dan ook van groot belang voor de
ontwikkeling van de taalvaardigheid
van kinderen. Op basis van
praktijkervaringen wordt
verondersteld dat 50% tot 70% van
de pedagogisch medewerkers in
kleinere gemeenten niet voldoet aan
de minimaal noodzakelijke
taalvaardigheidseisen (niveau 3F)
De rijksoverheid heeft nu middelen
beschikbaar gesteld voor de
uitvoering van maatregelen die leiden
tot het vereiste
taalvaardigheidsniveau van
pedagogisch medewerkers.
Om dit in de gemeente Losser te
kunnen bewerkstelligen is een plan
van aanpak opgesteld.

In te stemmen met het plan van aanpak
voor het toetsen van ca. 45
pedagogisch medewerkers
kinderopvang aan de 3F Taaleis.
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7

BSP

14Z02840
17.0025994
09-01-2018

Nota Standplaatsen gemeente
Losser
INFO:
Het bestaande standplaatsenbeleid
dateert uit 1995 en dient vanwege
diverse redenen geactualiseerd te
worden. Het doel van het beleid is
enerzijds ondernemers duidelijkheid
bieden over hun mogelijkheden en
positie, en anderzijds voor de
gemeente duidelijkheid te scheppen
over vergunningverlening en
handhaving. Het nieuwe beleid is
– mede op basis van onderzoek
– in een aantal stappen tot stand
gekomen.
Met het geactualiseerde beleid wordt
de meerwaarde van standplaatsen
optimaal benut. Voor het in
procedure brengen van de Nota
Standplaatsenbeleid is instemming
van het college nodig, waarna de
nota vervolgens voor een periode
van zes weken voor een ieder ter
inzage kan worden gelegd.

1. Instemmen met de ontwerp ‘Nota
Standplaatsen gemeente Losser’;
2. Met toepassing van de
Inspraakverordening een ieder de
gelegenheid geven zienswijzen kenbaar
te maken over de ontwerp ‘Nota
Standplaatsen gemeente Losser’;
3. De zienswijzentermijn bepalen op zes
weken.

8

BSP

17Z03311
18.0000933
09-01-2018

Plan van aanpak burgerparticipatie
INFO:
In het collegeprogramma 2014-2018
is de ambitie opgenomen om meer te
gaan samenwerken met en inwoners
meer te betrekken bij de ontwikkeling
en uitvoering van gemeentelijke
taken. De raad heeft in 2014 de nota
“naar meer burgerparticipatie”
aangenomen. Het college heeft de
opdracht gekregen inhoud te geven
aan burgerparticipatie. Bijgaand plan
van aanpak geeft een eerste richting
aan hoe we gezamenlijk inhoud
kunnen geven aan burgerparticipatie.

1.Vaststellen plan van aanpak
burgerparticipatie.
2. Raad informeren over plan van
aanpak door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

