GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 41.O (11-10-2022)
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 40
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Besluit aanwijzing archiefbewaarplaats gemeente Losser 2022 (22Z02000)
In artikel 31 van de Archiefwet 1995 is bepaald dat het college van B&W een
gemeentelijke archiefbewaarplaats moet aanwijzen voor de bewaring van
archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn
dan 20 jaar. Het college wijst met dit besluit de archiefbewaarplaats in het
gemeentehuis van Losser, aan als gemeentelijke archiefbewaarplaats. Tot en
met 2019 was deze aanwijzing opgenomen in het Besluit Informatiebeheer
2013 (artikel 2). Dit besluit is in 2019 opnieuw vastgesteld en is zeer summier.
Het aanwijzen van de gemeentelijke archiefbewaarplaats was daarin niet
meegenomen. Het nu voorliggende conceptbesluit zorgt ervoor dat de
gemeente Losser weer aan deze wettelijk eis voldoet.
BESLUIT:
De archiefbewaarplaats die zich bevindt in het gemeentehuis van Losser,
Raadhuisplein 1 te Losser aan te wijzen als gemeentelijke
archiefbewaarplaats.
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Beleidsregels jeugdhulp en beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning (22Z01256)
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen, de uitvoeringspraktijk,
jurisprudentie en wijzigingen in de Verordeningen voor jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning zijn de beleidsregels voor jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning aangepast. De beleidsregels zijn ter
advisering voorgelegd aan de participatieraad.
BESLUIT:
1. De beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2022 vast te stellen.
2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2022
vast te stellen.
3. De participatieraad met bijgevoegde brief te informeren over de wijzigingen
naar aanleiding van hun advies.
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Herontwikkeling Gronausestraat 199, Losser (22Z02032)
Aan de Gronausestraat 199 in Losser bevindt zich een (voormalig)
horecaperceel. Aanvrager is voornemens om het perceel te herontwikkelen ten

behoeve van een appartementengebouw. Het voornemen past niet binnen het
geldende bestemmingsplan “Losser dorp”, waardoor een wijziging van het
geldende bestemmingsplan noodzakelijk is.
BESLUIT:
1.Medewerking te verlenen aan het verzoek om het perceel aan de
Gronausestraat 199 te Losser te herontwikkelen tot woonlocatie met een
appartementengebouw voor 15 appartementen, onder de voorwaarden dat:
a) Wordt aangetoond en schriftelijk bevestigd dat hierbij wordt voorzien in de
lokale woonbehoefte conform de geldende gemeentelijke woonvisie, namelijk
met minimaal 10 koopappartementen met een verkoopprijs van maximaal
355.000 euro en maximaal 5 appartementen met een verkoopprijs van
maximaal 367.500 euro;
b) Wordt aangetoond dat hierbij wordt voorzien in de parkeerbehoefte op eigen
terrein en, indien dit niet mogelijk blijkt, op basis van een parkeeronderzoek
wordt aangetoond dat de resterende parkeerbehoefte in de openbare ruimte
kan worden opgevangen;
c) Hiervoor een anterieure overeenkomst (incl. planschade) wordt gesloten,
waarin onder meer de beoogde grondruil wordt geregeld.
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Strategisch Inkoopdocument Jeugdhulp (22Z02155)
Met het vaststellen van het Strategisch Inkoopdocument Jeugdhulp wordt
invulling gegeven aan de eerste fase van de eerste lijn van de Regiovisie
Jeugdhulp Twente: de strategie van de inkoop jeugd. Hiervoor is het
bijgevoegde Strategisch Inkoopdocument Jeugdhulp opgeleverd. Ook worden
de bevoegdheden middels dit voorstel geregeld evenals een opdracht tot het
optimaliseren van het barrièremodel om zorgfraude tegen te gaan. De
gemeenteraad en de participatieraad Sociaal Domein worden over het
Strategisch Inkoopdocument Jeugdhulp geïnformeerd.
BESLUIT:
1. Het Strategisch Inkoopdocument Jeugdhulp vast te stellen;
2. SamenTwente/OZJT opdracht te verlenen het segment “ambulant”, zoals
benoemd in het Strategisch Inkoopdocument Jeugdhulp, regionaal in te kopen
voor een contractperiode van maximaal 6 jaar, ingaande op 1-1-2025;
3. De portefeuillehouder OZJT van het Dagelijks Bestuur van SamenTwente
hiervoor mandaat en volmacht te verlenen middels bijgevoegd mandaat- en
volmachtbesluit;
4. Er kennis van te nemen dat uiterlijk 31 december 2022 de mogelijkheid
bestaat om van bovengenoemde regionale deelname ambulant (per (sub)segment) af te zien middels een lokaal besluit tot (deels) intrekken van de
verleende volmacht / mandaat;
5. SamenTwente / OZJT opdracht te verlenen het Barrièremodel te
optimaliseren;
6. De Raad hierover te informeren middels bijgaande raadsbrief.
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Inpassingsplan “herziening PIP N2000 Punthuizen-Stroothuizen
Beuninger achterveld 1” (22Z02123)
Het college van Gedeputeerde staten van Overijssel legt het ontwerp
inpassingsplan “herziening PIP Natura 2000 Punthuizen-Stroothuizen
Beuninger achterveld 1” ter inzage. In het kader van deze planologische
procedure wordt de gemeenteraad van Losser gehoord over dit plan. Het

college stelt de raad voor op dit plan geen zienswijze in te dienen bij de
provincie Overijssel.
BESLUIT:
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op het ontwerp
inpassingsplan “herziening PIP N2000 Punthuizen-Stroothuizen Beuninger
achterveld 1” en provinciale staten van Overijssel daarover schriftelijk
informeren.

