GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 44.O (02-11-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
02-11-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
H.J.M Nijhuis
J. van Dam, J. van Essen, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
C.A.M. Kroon
,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 43
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON),
tweede fase Deltaprogramma 2022-2027 (21Z02657)
Met de ondertekening van de voorliggende
bestuursovereenkomst en het onderliggende werkprogramma
gaat de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland een nieuwe
fase in. Hierbij wordt de transitie ingezet van het afvoeren van
water naar het nog beter vasthouden van water.
Losser neemt eveneens deel aan de tweede fase van het
programma ZON (2022-2027). Onze bijdrage bestaat met name
uit maatregel 1.5A: “Afkoppelen van verhard oppervlak naar
bergings- of infiltratievoorzieningen”, waarvoor we een
rijksbijdrage kunnen verwachten van circa € 90.000, --. Middels
de integrale programmering binnen het MIP wordt de komende
jaren concreet invulling gegeven aan deze maatregel, als
onderdeel van nog te initiëren deelprojecten.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst
"Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, 2e fase Deltaprogramma
(2022-2027)" en daarmee de doelstelling om droogte te bestrijden
en te werken aan een robuuste en klimaatbestendige
zoetwatervoorziening te onderschrijven.
2. Wethouder J. van Essen te mandateren de bestuursovereenkomst
"Zoetwatervoorziening OostNederland, 2e fase Deltaprogramma
(2022-2027)" namens het college te ondertekenen tijdens de
bestuursbijeenkomst op 4 november a.s.

5

Deelname werkgeversvereniging Recreatieschap Twente (21Z02586)
Als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie
rechtspositie ambtenaren kunnen gemeenschappelijke
regelingen niet meer aansluiten bij de CAO-gemeenten. Als
oplossing hiervoor is onder de vlag van de VNG de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (WSGO) opgericht, waar gemeenschappelijke
regelingen aan kunnen deelnemen. Deze

werkgeversvereniging stelt dan een CAO vast. Het
Recreatieschap Twente gaat per 1 januari 2022 van start en
wil aansluiten bij deze werkgeversvereniging. De raden van
de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid
gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De
gemeenteraad wordt voorgesteld geen gebruik te maken van
deze mogelijkheid.
BESLUIT:
De raad voorstellen geen gebruik te maken van de
mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten
aanzien van het voornemen het Recreatieschap Twente aan
te laten sluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties (WSGO).

