GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 43.O (25-10-2016)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 25-10-2016
Weeknummer 43.O

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

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 42.O
d.d. 18-10-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 42.NO
d.d. 18-10-2016

Conform akkoord.

4

Control

16Z02830
16.0019434
18-10-2016

Schrappen GR WOT uit het
gemeentelijk register van
gemeenschappelijke regelingen
INFO:
De raden van de gemeenten
Dinkelland, Losser en Oldenzaal
hebben op 23 april 2012 besloten om
de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Oost Twente
(GR WOT) te ontbinden en de
uitvoering van de Wsw lokaal te
organiseren. In navolging van dat
besluit zijn alle Wsw-medewerkers
inmiddels uit dienst getreden van de
GR WOT en zijn de GR WOT en de
gelieerde vennootschappen
geliquideerd. De gemeenschappelijke
regeling kan worden ontbonden nadat
deze is geschrapt uit de registers van
gemeenschappelijke regelingen van de
gemeenten Dinkelland, Losser en
Oldenzaal.

1. de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Oost Twente
2008 te schrappen uit het
gemeentelijke register van
gemeenschappelijke regelingen;
2. het bestuur van de
gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Oost Twente
hiervan door middel van bijgevoegde
brief op de hoogte te stellen;
3. instemmen met bijgevoegde
raadsinfo en deze toezenden aan de
raad.

5

BCO

16Z02768
16.0018739
12-10-2016

Resultaten van de zelfevaluatie
Basisregistratie Personen (BRP)
INFO:
Door het uitvoeren van de jaarlijkse
zelfevaluatie BRP wordt voldaan aan
de wettelijke verplichting. Met het
ondertekenen van het uittreksel heeft
het college kennis genomen van de
resultaten van de zelfevaluatie BRP.
De resultaten worden ter kennis aan
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
(RvIG) en de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) gebracht.

1. Kennis te nemen van het uittreksel
en managementrapportage
zelfevaluatie BRP gemeente Losser
2016.
2. Het uittreksel met de resultaten van
de zelfevaluatie BRP 2016 te
ondertekenen en aan te bieden aan de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
en Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Maatregelen te nemen om aan de
ontbrekende voorwaarden van de Wet
brp te voldoen.
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6

BSP

16Z02625
16.0017812
04-10-2016

Regionale Monitor Wmo Kennispunt
Twente
INFO:
Kennispunt Twente heeft van het
OZJT / Samen 14 opdracht gekregen
een regionale monitor functie op te
zetten die strategische
beleidsinformatie en tactische
stuurinformatie op het gebied van
jeugdhulp oplevert en die op termijn
wordt uitgebreid naar het bredere
sociale domein. In september 2016 is
de bestuurscommissie OZJT/ Samen
14 akkoord gegaan met het voorstel
voor de opdrachtverlening tot
uitbreiding van de monitor met de
Wmo. De monitor Wmo is erop gericht
het regionale leerproces te faciliteren
en bij te dragen aan regionale ambities
om doelmatige en effectieve hulp te
bieden en de kosten te beheersen. De
gegevens worden voor zo ver haalbaar
relevant en gewenst gekoppeld aan
gegevens uit de Regionale Monitor
Jeugdhulp om verdiepend inzicht te
creëren. De Monitor Wmo zal, net als
de Regionale Monitor jeugdhulp,
worden doorontwikkeld.

1. Instemmen met de opdracht
Uitvoering regionale Monitorfunctie
Wmo/ Sociaal domein voor Twentse
gemeenten van Kennispunt Twente;
2. De indicatorenset vast te stellen als
uitgangspunt voor gemeenschappelijk
gebruik en om lokaal de benodigde
inspanningen te verrichten om de
gevraagde data aan te leveren en
hiertoe de bewerkersovereenkomst te
tekenen;
3. Instemmen met het beleggen van
de opdrachtgeverschap richting het
Kennispunt voor de uitvoering van de
Regionale monitor Wmo namens
Samen14 bij het OZJT;
4. Met ingang van 2016 de kosten op
te nemen in de begroting van OZJT;
5. De raad door middel van een
raadsinformatiebrief op de hoogte te
stellen.

7

BSP

16Z02523
16.0018829
17-10-2016

Verzoek partiële herziening
bestemmingsplan perceel
Honingloweg 30 te Losser
INFO:
Rombou heeft namens de familie
Loos, Honingloweg 30 te Losser een
principe verzoek ingediend om
medewerking te verlenen aan wijziging
van het bestemmingsplan
Buitengebied. Daardoor kan
buitenschoolse opvang als
nevenactiviteit op het agrarische
bedrijfsperceel aan de Honingloweg 30
te Losser mogelijk gemaakt worden.
Voorgesteld wordt medewerking aan
dit verzoek te verlenen.

1.Medewerking verlenen aan een
bestemmingsplanwijziging voor het
perceel Honingloweg 30 te Losser ten
behoeve van buitenschoolse
kinderopvang op die locatie.
2. Planschadeverhaalovereenkomst
met de eigenaren van het perceel
sluiten.
3. De aard van de nieuwbouw en het
erfinrichtingsplan door aanvrager nog
af laten stemmen met de
stadsbouwmeester en de
ervenconsulent van Het Oversticht.
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BCO

16Z02398
16.0016108
12-10-2016

Algemeen besluit tot sluiten
bruikleenovereenkomst gemeente
Losser - bruiklener WMOhulpmiddelen.
INFO:
In het kader van de uitvoering van de
bij en krachtens de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015 (WMO)
gestelde regels kunnen hulpmiddelen
worden verstrekt aan personen die
dergelijke middelen ter ondersteuning
nodig hebben. De gemeente heeft die
hulpmiddelen in eigendom en worden
in bruikleen verstrekt. Daarvoor dient
een bruikleenovereenkomst te worden
gesloten. Het college is op grond van
art. 160, lid 1, aanhef en onder e.
Gemeentewet bevoegd daartoe te
besluiten. Teneinde niet telkens een
afzonderlijk besluit te hoeven nemen
en het behandelproces niet te
frustreren, is het wenselijk daartoe een
algemeen besluit te nemen voor de
duur van de overeenkomst tussen de
gemeente en de leverancier.
Mandateren van die bevoegdheid is
om praktische redenen geen optie.
Overigens voorziet het Mandaatbesluit
2011 daarin niet.

Op voorhand besluiten tot het - voor
de duur van de overeenkomst tussen
de gemeente en de leverancier sluiten van een bruikleen
overeenkomst tussen de gemeente
Losser enerzijds en een individuele
bruiklener anderzijds voor het in
bruikleen geven en in gebruik nemen
van één of meer zo genaamde WMOhulpmiddelen indien daarop bij en
krachtens de WMO vastgestelde
regels een recht kan worden ontleend
en daartoe een aanvraag is ingediend
en die aanvraag kan worden
gehonoreerd, overeenkomstig
bijgevoegd concept-besluit.

