GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 40.O (04-10-2016)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 04-10-2016
Weeknummer 40.O

Aanwezig: burgemeester Sijbom, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
loco-secretaris Ramerman
Afwezig: secretaris Van Dam

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 39.O
d.d. 27-09-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 39.NO
d.d. 27-09-2016

Conform akkoord.

4

BSP

16Z01770
16.0017073
26-09-2016

Plan van aanpak Participatiewet
2016/2017, evaluatie 2016 en globale
analyse tekort budget uitkeringen
2016
INFO:
Het college stelt het Plan van aanpak
Participatiewet 2016/ 2017 vast. Op
basis van een evaluatie van de
resultaten in 2015/2016 is het plan van
aanpak geactualiseerd. Verder wijst
het college de Raad op het te
verwachten tekort op het
uitkeringsbudget Participatiewet van
naar schatting €855.450,- over 2016
ten opzichte van het door het rijk
hiervoor verstrekte budget en geeft
een analyse van de mogelijke
oorzaken. Voor dit tekort wil het
college een beroep doen op een
tijdelijke vangnetregeling van het rijk,
die is ingesteld in verband met de
invoering van een nieuw verdeelmodel.
Een voorwaarde voor de
vangnetregeling is dat de Raad
hierover nog in 2016 wordt
geïnformeerd.

1. De Raad kennis te laten nemen van
het “Plan van aanpak Participatiewet
gemeente Losser 2016/2017 inclusief
de evaluatie 2016”.
2. De Raad kennis te laten nemen van
het te verwachten tekort op het
uitkeringsbudget Participatiewet van
naar schatting € 855.450,- over 2016
ten opzichte van het door het rijk
hiervoor verstrekte budget.
3. De Raad kennis te laten nemen van
de “Globale analyse tekort budget
uitkeringen Participatiewet 2016”.

5

BSP

15Z00293
16.0016329
14-09-2016

Benoeming leden Participatieraad
Losser
INFO:
Op 25 augustus 2015 heeft uw college
de leden van de Participatieraad
Sociaal Domein conform de voordracht
benoemd. Onlangs hebben drie leden
aangegeven hun deelname te willen
beëindigen. Inmiddels hebben twee
nieuwe kandidaten gesolliciteerd naar
een functie als lid van de
Participatieraad en worden als zodanig
voorgedragen door de voorzitter van
deze raad.

1.De volgende personen te benoemen
als lid van de Participatieraad Sociaal
Domein:
- mevrouw J. P. Meerenburgh;
- de heer G.T.P. Kamp.
2. Deze leden te benoemen voor een
periode van vier jaar met ingang van
1 september 2016 en hen hiervan in
kennis te stellen via bijgevoegde brief.
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6

VH

16.0017253
27-09-2016

Aanwijzing S. Caglan als
toezichthouder Awb
INFO:
De heer S. Caglan van het
uitzendbureau Maandag zal vanaf 3
oktober 2016 bouwcontroles uitvoeren
bij de gemeente Losser. Hij wordt
belast met het toezicht op de naleving
van de in de toelichting aangegeven
wetten en verordeningen.

1. De heer S. Caglan van het
uitzendbureau Maandag aan te wijzen
als toezichthouder van de gemeente
Losser o.g.v. de Awb belast met het
toezicht op de naleving van de Wet
algemene bepaling omgevingsrecht
(Wabo), alsmede op alle afzonderlijke
in artikel 5.1 van deze wet genoemde
wetten en de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)..
2. De aanwijzing laten gelden tot einde
contractduur bij de gemeente Losser.
3. Aan deze toezichthouder een
legitimatiebewijs verstrekken.
4. Dit besluit plaatsen in het
gemeenteblad.
5. Het besluit treedt op de dag na
publicatie in werking.

7

BSP

16Z01403
16.0017403
25-09-2016

Inspraak over bestemmingsplan
voor woningbouw voormalige
maalderij Dorpstraat 52 De Lutte
INFO:
In het kader van de overeenkomst met
de familie Oosterbroek uit De Lutte
wordt het terrein van de voormalige
maalderij aan de Dorpstraat 52 in De
Lutte bestemd voor de bouw van 12
woningen. Het bestemmingsplan
waarmee dit mogelijk wordt gemaakt
heeft voor inspraak ter inzage gelegen.
Er hebben twee omwonenden
gereageerd. Daarnaast heeft de
provincie Overijssel gereageerd.
Met een kleine aanpassing kan het
plan verder in procedure worden
gebracht.

1. Toelichting bij het plan aanpassen
aan inhoud woonvisie.
2. Insprekers berichten cf bijgevoegde
conceptbrieven.
3. Bestemmingsplan in ontwerp ter
inzage leggen.

8

Control

16Z02547
16.0016891
30-09-2016

Programmabegroting 2017 met
meerjarenperspectief
INFO:
De gemeenteraad dient de
Programmabegroting 2017 vast te
stellen en kennis te nemen van de
sluitende meerjarenraming. De
volledige begroting 2017 ligt voor.
Gevraagd wordt met deze
Programmabegroting in te stemmen.

1. Instemmen met de
Programmabegroting 2017-2020 van
de gemeente Losser;
2. De Programmabegroting ter
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad;
3. De portefeuillehouder Financiën te
mandateren om voor de verzending
van de Programmabegroting aan de
raad, indien nodig, nog kleine
aanpassingen aan te (laten) brengen.

