GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 41.O (09-10-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 09-10-2017
Weeknummer 41.O

Aanwezig: burgemeester Gebben, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
loco-secretaris Kamp–Kolner
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 40.O
d.d. 03-10-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 40.NO
d.d. 03-10-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

WIZ

17Z02662
17.0031790
03-10-2017

Vangnetuitkering BUIG 2017
INFO:
Gemeenten ontvangen op grond van
de Participatiewet een budget voor
bijstandsuitkeringen en
loonkostensubsidies van het Rijk.
Gemeenten die een tekort hebben,
kunnen onder voorwaarden in
aanmerking komen voor een
vangnet-uitkering van het Rijk.
Losser gaat over 2017 een
vangnetuitkering aanvragen ter
hoogte van € 96.000,- , het gaat om
voorlopige schatting. Een
voorwaarde voor de vangnetregeling
is dat de Raad nog in 2017 wordt
geïnformeerd over de mogelijke
oorzaken van het tekort en over de
maatregelen om het tekort te
reduceren.

1. De Raad kennis te laten nemen van
de nota “Maatregelen om het tekort op
de Participatiewet- uitkeringen te
reduceren en beoogd effect”
2. De Raad kennis te laten nemen van
het te verwachten tekort op het
uitkeringsbudget Participatiewet van
naar schatting € 444.000,- over 2017
ten opzichte van het door het rijk
hiervoor verstrekte budget.
3. De Raad kennis te laten nemen van
de “Globale analyse omvang en
oorzaken van het tekort budget
uitkeringen 2017 Participatiewet”.

6

Control

17Z01741
17.0031342
28-09-2017

Septembercirculaire
Gemeentefonds 2017
INFO:
Recentelijk is de Septembercirculaire
2017 gepubliceerd. Deze circulaire
heeft financiële consequenties voor
de gemeentelijke
(meerjaren)exploitatie. In
bijgevoegde raadsinfo zijn deze
effecten aangegeven.

Instemmen met bijgevoegde
Raadsinformatie en begrotingswijziging
en deze toezenden aan de
gemeenteraad.
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BCO

13Z01023
17.0023771
04-09-2017

Verkoop Steenfabriek
INFO:
Sinds 2011 lopen er
onderhandelingen over de verkoop
van de Steenfabriek aan BOEI. Het
proces heeft een aantal hobbels
gekend, maar uiteindelijk zijn partijen
het eens geworden over
voorwaarden van de verkoop. Verder
heeft de huidige huurder van het
complex, Stichting Steenfabriek de
Werklust, een akkoord bereikt met
BOEI over de wijze van
samenwerken. Daarom kan er nu
worden overgegaan tot verkoop van
Steenfabriek De Werklust en het in
gebruik geven van de bijbehorende
parkeerplaats onder voorwaarden
zoals genoemd in de verkoop- en de
gebruiksovereenkomst.

1. Akkoord gaan met de verkoop van de
Steenfabriek aan de BOEI op basis van
de voorwaarden zoals neergelegd in de
conceptovereenkomst.
2. De parkeerplaats behorende bij de
Steenfabriek om niet in gebruik geven
aan BOEI.
3. De gemeenteraad door middel van
bijgaande raadsinformatiebrief op de
hoogte brengen.
4. Wethouder Hassink machtigen op
grond van artikel 171, lid 2 van de
Gemeentewet de verkoopovereenkomst
en gebruiksovereenkomst te tekenen
(besluit burgemeester).

