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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 43.O
d.d. 25-10-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 43.NO
d.d. 25-10-2016

Conform akkoord.

4

DV

Verslag BenW week 43A.O
d.d. 27-10-2016

Conform akkoord.

5

BSP

16Z02751
16.0018550
11-10-2016

1. In te stemmen met het
Scheidingsvoorstel administratief
administratief scheiden van DAEB en
scheiden DAEB en niet-DAEB
niet-DAEB activiteiten van Domijn.
activiteiten van Domijn.
INFO:
Sinds 1 juli 2015 zijn corporaties
verplicht een scheiding aan te brengen
tussen DAEB en niet-DAEB
activiteiten. DAEB staat voor Dienst
van Algemeen Economisch Belang. In
bijgaande brief met bijbehorend
consultatiedocument verzoekt Domijn
de gemeente Losser een zienswijze te
geven op haar scheidingsvoorstel.
Domijn stelt voor een administratieve
scheiding tussen DAEB en niet-DAEB
activiteiten aan te brengen.

6

BCO

16Z02279
16.0020119
21-10-2016

Operationaliseren collegebesluit tot
verkoop van aandelen in het
kapitaal van Enexis Holding b.v.
INFO:
Op 20 september 2016 heeft uw
college besloten akkoord te gaan met
de verkoop van aandelen Enexis ter
aflossing van de zogenaamde EDONlening. Enexis Holding heeft nu
aangegeven dat het 34% van de
aandelen zal kopen. Met dit
collegebesluit worden de formele
aspecten rondom de verkoop van de
aandelen afgehandeld.

1.Besluiten tot:
(a) de verkoop en overdracht van
11.021 aandelen in het kapitaal van
Enexis Holding,
(b) de gedeeltelijke verkoop en
overdracht van de aandelen in het
kapitaal van Vordering op Enexis,
(c) de gedeeltelijke overdracht van de
rechten en plichten onder de
Overeenkomst van Back-to-Back
Leningen,
(d) de gedeeltelijke overdracht van de
rechten en plichten onder de
Conversieovereenkomst (zoals
gedefinieerd in de
Koopovereenkomst),
(e) al het overige te doen dat vereist is
voor de effectuering van de
Transactie;

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 01-11-2016
Weeknummer 44.O

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

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

2. Partij worden bij:
(a) de koopovereenkomst voor
verkoop en levering van de aandelen
in het kapitaal van Enexis en
Vordering op Enexis (de
"Koopovereenkomst");
(b) de Overdrachtsakte Back-to-Back
Lening D (als gedefinieerd in de
Koopovereenkomst);
3. In de algemene vergadering van
Vordering op Enexis stemmen voor de
goedkeuring van het voorgenomen
besluit tot:
(a) de gedeeltelijke overdracht van de
aandelen in het kapitaal van Vordering
op Enexis en
(b) de gedeeltelijke overdracht van de
Overeenkomst van Back-to-Back
Leningen;
4. De burgemeester adviseren een
volmacht af te geven aan M. Offinga,
wethouder van Súdwest-Fryslan en
iedere advocaat werkzaam bij
Houthoff Buruma, tot het uitwerken,
ondertekenen en executeren van de
documenten in verband met het
effectueren van de Transactie.
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7

Control

16Z02728
16.0019541
18-10-2016

Toepassen Algemeen
Accountantsprotocol Wmo en
Jeugdwet 2016
INFO:
In het kader van de controle op de
bestedingen met betrekking tot de
Wmo en Jeugdwet is in 2015 het
Twentse Controleprotocol gehanteerd.
Het eerste jaar van transitie (2015)
was een bijzonder jaar. Op basis van
de opgedane ervaringen is het
gewenst om de administratieve lasten
voor zorgaanbieders en
accountantskosten zoveel mogelijk te
beperken. Om die reden is het voorstel
om in te stemmen met een landelijk
opgesteld controleprotocol. De naam
van dit protocol is: “Algemeen
accountantsprotocol WMO en
Jeugdwet voor het jaar 2016”

1. Ingaande verslagjaar 2016 het
'Algemeen Accountantsprotocol voor
financiële productieverantwoording
Wmo en Jeugdwet 2016' toe te
passen;
2. Ingaande verslagjaar 2016 dit
protocol eveneens van toepassing te
verklaren voor de
maatwerkvoorziening huishoudelijke
ondersteuning binnen de Wmo;
3. Ingaande verslagjaar 2016 de
volgende adviezen opgenomen in het
Algemeen Accountantsprotocol op te
volgen en van toepassing te verklaren:
a. De drempel wanneer een
zorgaanbieder een
controleverklaring aan de
productieverantwoording moet
toevoegen, te stellen op wanneer de
totale omzet voor Wmo of voor de
Jeugdwet gelijk of meer bedraagt dan
€ 125.000 (Wmo en Jeugd derhalve
niet bij elkaar opgeteld).
b. De volgende indieningstermijnen
van toepassing te verklaren:
Indieningstermijn
productieverantwoording: vóór 1
maart van het jaar t+1;
Indieningstermijn controleverklaring:
vóór april van het jaar t+1.

8

BCO

16Z02829
16.0019428
25-10-2016

Vernieuwing website
INFO:
Begin 2017 wordt de vernieuwde
website Losser.nl opgeleverd. Als
basis voor de technische en
inhoudelijke aanpak maakt het college
keuzes over de visie op online
communicatie en dienstverlening en de
gewenste uitstraling van de website.

1. Akkoord te gaan met de ‘Visie op
online communicatie en
dienstverlening’ en het toptakenprincipe, als uitgangspunt voor de
vernieuwing van de website Losser.nl
2. Akkoord te gaan met een
vormgeving voor Losser.nl op basis
van de standaard van de leverancier;
daarbinnen de mogelijkheden voor
een aantrekkelijke uitstraling optimaal
te benutten;
3. Te kiezen voor het Losserse
gemeentewapen als beeldmerk voor
de website;
4. In te stemmen met de
raadsinformatie en deze toezenden
aan de gemeenteraad.

