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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BW week 44.O
d.d. 30-10-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BW week 44.NO
d.d. 30-10-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

18Z01796
18.0030238
22-10-2018

Uitvoeringsplan Lokale educatieve Instemmen met het uitvoeringsplan
Lokale educatieve agenda 2018-2022.
agenda 2018-2022
INFO:
In de Wet ontwikkelingskansen door
kwaliteit en educatie (Wet OKE) en
artikel 167 en artikel 167a van de
(wet primair onderwijs (WPO) staan
de wettelijk vastgelegde thema’s
waarover de gemeente Losser met
de schoolbesturen en de
kinderopvang afspraken moeten
maken. Deze afspraken worden
vastgelegd in een lokale educatieve
agenda (LEA).
In het onderliggende uitvoeringplan
LEA 2018-2022 hebben we samen
met schoolbesturen voor het primair
onderwijs en
kinderopvangorganisaties onze
gezamenlijke opdracht voor de
beleidsperiode tot en met 2022
vastgelegd.

6

VH

18Z03124
18.0030576
31-10-2018

Regionale Bodemkwaliteitskaart
INFO:
Er wordt aangesloten bij het al
bestaande Twentse beleid voor het
ontgraven en toepassen van grond.
Hiertoe is de bestaande Nota
bodembeheer met de bijbehorende
bodemkwaliteitskaart geactualiseerd
en in ontwerp vastgesteld.
Alle deelnemende gemeenten en het
Waterschap Vechtstromen gebruiken
vanaf nu hetzelfde beleid.
Dit vereenvoudigt het hergebruiken
van grond binnen Twente, verlaagt
de kosten voor gebruikers en draagt
bij aan een duurzaam bodemgebruik.
Binnen zes weken na publicatie
kunnen belanghebbenden een
zienswijze indienen over de ontwerp

I. Aan te sluiten bij de samenwerking
van de Twentse gemeenten en het
waterschap Vechtstromen voor het
ontgraven en toepassen van grond in
Twente.
II. Hiertoe de Nota bodembeheer regio
Twente ‘Twents beleid veur oale groond
2.0’ en de Regionale
bodemkwaliteitskaart Twente) in
ontwerp vast te stellen.
III. De ontwerpnota met bijbehorende
bodemkwaliteitskaart vrij te geven voor
inspraak.
IV. Indien aan de orde: Grond ontgraven
en toepassen binnen de provinciale
wegbermen van het gemeentelijk
grondgebied mogelijk te maken door de
provinciale wegbermenkaart te
accepteren.
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Nota bodembeheer en de
bijbehorende bodemkwaliteitskaart.

V. de hiervoor genoemde stukken door
de Raad te laten vaststellen als er geen
zienswijzen zijn binnengekomen die na
afweging moeten leiden tot een ander
beleid.

7

OW

18Z03125
18.0029887
26-10-2018

Onderzoek naar geothermie in
Noordoost Twente
INFO:
Door het onderzoeksbureau No
Nonsense Technical Solutions is er
een grofmazige scan uitgevoerd naar
de kansen voor geothermie in de
regio Noordoost Twente (NOT).
Dit werd gedaan op basis van
bestaande data en betreft dus een
bureaustudie. Hier is uit gekomen dat
de geologie in NOT geschikt is voor
het toepassen van geothermie.
Daarnaast zijn de risico’s voor het
toepassen van geothermie te
managen en liggen er met name in
het zuiden van het onderzoeksgebied
NOT goede kansen voor de afname
van aardwarmte. Echter is het
inzetten van geothermie op dit
moment nog niet financieel haalbaar
en is het goed om de ontwikkelingen
te volgen en in te spelen op de
kansen die zich voordoen.

De bijgevoegde Raadsinformatiebrief
"Onderzoek naar geothermie in
Noordoost Twente" vaststellen en ter
kennisgeving aanbieden aan de
gemeenteraad.

8

WIJZ

18Z00905
18.0030829
29-10-2018

Vaststellen visie en aanpak
decentralisatie beschermd wonen
en maatschappelijke opvang 20182021
INFO:
Gemeenten staan voor de opgave
om beschermd wonen en
maatschappelijke opvang
toekomstbestendig te organiseren en
inhoudelijk door te ontwikkelen.
Centraal staat dat de
verantwoordelijkheid vanaf 2021
wordt verlegd van de
centrumgemeenten naar alle
gemeenten. Gemeenten hebben de
opdracht gekregen van het ministerie
van VWS om een regionaal plan van
aanpak te maken. Dit plan moet gaan
over inhoudelijke ontwikkelingen,
regionaal samenwerken en het
verdelen van middelen en risico’s,
inclusief de overgangsfase tussen de
oude en nieuwe verdeling van

1. Instemmen met de visie en aanpak
decentralisatie beschermd wonen en
maatschappelijke opvang;
2. De raad te informeren over de visie
en aanpak decentralisatie beschermd
wonen en maatschappelijke opvang
door middel van een
raadsinformatiebrief.
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middelen. De voorliggende visie en
aanpak decentralisatie beschermd
wonen en maatschappelijke opvang
schetst de stip aan de horizon, de
ambitie en de vertrekpunten voor de
centrumgemeenteregio Enschede
(bestaande uit de gemeenten Borne,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen,
Hengelo, Hof van Twente, Losser en
Oldenzaal).
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