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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 39.O
d.d. 26-09-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 39.NO
d.d. 26-09-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

17Z02073
17.0028543
26-09-2017

Verzoek toekennen bouwkavel
Invalsweg 6A te Overdinkel.
INFO:
In het kader van verdichting van
lintbebouwing is in 2013 een
aanvraag ingediend voor een extra
bouwkavel op het perceel Invalsweg
6A te Overdinkel. Aanvrager heeft
destijds geen formele reactie
ontvangen en verzoekt alsnog om
een formele reactie. Ambtelijk zijn
destijds de onmogelijkheden kenbaar
gemaakt. Op basis van het toenmalig
en het actuele beleid kan geen
medewerking worden verleend aan
het verzoek. Voorgesteld wordt
aanvrager hiervan in kennis te stellen
alsmede aan te geven welke
alternatieve mogelijkheden er zijn.

1. Geen medewerking verlenen aan een
extra bouwkavel op het perceel
Invalsweg 6A te Overdinkel.
2. Aanvrager middels concept brief
informeren.

6

VH

15Z00206
17.0026669
27-09-2017

Hernieuwde beslissing op bezwaar
INFO:
De Raad van State heeft de
gemeente Losser opdracht gegeven
een nieuwe beslissing op bezwaar te
nemen inzake de strijdigheid van de
vestiging van handelsbedrijf
Strijdonck BV aan de Nijverheidstraat
13a. Het bedrijf is nu vertrokken dus
daarmee is er geen aanleiding meer
om een inhoudelijke beslissing op
bezwaar te nemen. Wel speelt nog
de vraag om vergoeding van de
proceskosten.

1. Het besluit van 18 december 2014,
zijnde de weigering handhavend op te
treden tegen handelsonderneming
Strijdonck, in te trekken;
2. Geen nieuwe inhoudelijke beslissing
te nemen op het bezwaarschrift,
vanwege het feit dat Handelsbedrijf
Strijdonck niet meer gevestigd is op de
desbetreffende locatie en daarmee het
procesbelang is verdwenen.
3. Over te gaan tot vergoeding van de
proceskosten van 2 punten (1 punt voor
het indienen van bezwaar en 1 voor het
bijwonen van een hoorzitting), zijnde
een bedrag van in totaal € 996, -.
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7

WIZ

17Z02620
17.0029628
19-09-2017

Deelname Regeling Uitstroom
Bijstandsgerechtigden
INFO:
De landelijke Regeling Uitstroom
Bijstandsgerechtigden (RUB) maakt
het mogelijk dat
bijstandsgerechtigden met een grote
schuld vanwege het niet betalen
premie zorgverzekering, binnen 3
jaar van deze schuld kunnen
afkomen en niet eindeloos in de
schulden blijven zitten.
Vanaf 1 januari 2018 wordt deze
RUB voor een periode van 3 jaar
uitgevoerd binnen de Twentse
gemeenten in samenwerking met
zorgverzekeraar Menzis. De
gemeente Losser besluit om hier aan
mee te doen.

1. Deelnemen aan de regionale pilot
Wanbetalingsregeling Zorgverzekering
per 1 januari 2018 en daarmee voor een
periode van 3 jaar akkoord gaan met
deelname aan de Regeling uitstroom
bijstandsgerechtigden (RUB);
2. Hiervoor een overeenkomst aangaan
met Menzis;
3. De kosten voor de pilot (bijdrage
gemeente aan premie Garant verzorgd
verzekering en voor de helft meebetalen
aan verzekering eigen risico) van ca.
€ 19.000,- verspreid over 3 jaar te
dekken vanuit het budget van
armoedebeleid;
4. Instemmen met het verder (regionaal)
uitwerken van de uitstroom uit de
regeling wanbetalers zorgpremie voor
andere doelgroepen dan
bijstandsgerechtigden;
5. Instemmen met het verder (regionaal)
uitwerken van de preventie van
schuldenproblematiek m.b.t. o.a. de
zorgpremie.
6. Om deelname aan de pilot per 1
januari 2018 mogelijk te maken, de
schulden van de deelnemers in een
keer aflossen bij Menzis (voorschieten
van € 900,- per deelnemer), waarna de
deelnemers dit verspreid over de
maximale drie jaar aan de gemeente
terug betalen.

8

BSP

17Z02733
17.0031044
13-09-2017

Monitor sociaal domein 1e half jaar
2017 en plan van aanpak obv
speerpunten monitors 2016 en
eerste helft 2017
INFO:
In de raadsinformatiebrief van 25
oktober 2016 heeft u de
gemeenteraad van Losser
aangegeven te willen handelen naar
de geest van de motie van 11
november 2014, hetgeen betekent u
de raad informeert over de voortgang
binnen de uitvoering van het sociaal
domein. Twee maal per jaar wordt
hiertoe een monitor Sociaal Domein
opgesteld.
Naar aanleiding van de monitor
Sociaal Domein 2016 is een oplegger
opgesteld waarin speerpunten voor
pilots en nader onderzoek zijn

1. De notitie ‘Van inzicht naar actie’ vast
te stellen en in te stemmen met de
uitvoering van de hierin genoemde
actiepunten
2. Indien dekking voor de uitvoering van
de actiepunten in de notitie “Van inzicht
naar actie” in enig jaar niet mogelijk is
binnen de beschikbare budgetten in het
sociaal domein vindt dekking plaats uit
de beschikbare reserve Sociaal Domein
3. De notitie ‘Monitor Sociaal Domein 1e
half jaar 2017’ vast te stellen
4. Beide notities te presenteren aan de
Raadscommissie Bestuur en
Samenleving op 23 oktober
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benoemd. Deze speerpunten zijn
nader uitgewerkt in een plan van
aanpak “Van inzicht naar actie”
Inmiddels is ook over de eerste helft
van 2017 een monitor Sociaal
Domein opgesteld. Omdat deze
laatste monitor geen afwijkende trend
en ontwikkelingen laat zien ten
opzichte van de monitor 2016 en de
genoemde acties in het plan van
aanpak in lijn liggen met de
uitkomsten van de onderliggende
monitor is er geen nieuwe oplegger
met actiepunten opgesteld.

Beslissing

