GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 47. O (20-11-2018)
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Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BW week 46.O
d.d. 13-11-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BW week 46.NO
d.d. 13-11-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

18Z03419
18.0032880
13-11-2018

Nota Grondbeleid 2018
INFO:
In de Nota Grondbeleid worden de
kaders voor het grondbeleid
vastgesteld. De huidige nota dateert
van 2014. In de Financiële
Verordening 2018 is vastgelegd dat
de Nota Grondbeleid elke 4 jaar
wordt herzien. Met de nieuwe nota
wordt de in 2014 ingeslagen koers
voortgezet en worden enkele
verbeteringen doorgevoerd.

Raad voorstellen om Nota grondbeleid
2018 vast te stellen.

6

WIJZ

18Z03262
18.0031140
31-10-2018

Ontwerp-Integraal Beleidsplan
sociaal domein 2019-2022
INFO:
Sinds de decentralisaties in 2015 is
de gemeente verantwoordelijk voor
bijna alle ondersteuning aan
volwassenen, jongeren en gezinnen
die zichzelf tijdelijk of voor langere tijd
niet volledig zelfstandig kunnen
redden. De gemeente doet dit op
grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo 2015), de
Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening,
de Wet publieke gezondheid en
verschillende andere wetten en
regels. De oude beleidsplannen
maatschappelijk ondersteuning,
jeugdhulp en Participatie (uit 2014)
lopen dit jaar af. Dit biedt de
uitgelezen kans om een Integraal
beleidsplan sociaal domein op te
stellen.

1. Instemmen met het ontwerpIntegraal beleidsplan sociaal domein
2019-2022;
2. Het ontwerp- Integraal beleidsplan
sociaal domein 2019-2022 gedurende
de periode van 21 november 2018 t/m
2 januari 2019 ter openbare inzage
leggen conform de
Inspraakverordening;
3. Het ontwerp- Integraal beleidsplan
sociaal domein 2019-2022 parallel aan
de inspraakprocedure ter advisering
voorleggen aan de participatieraad.
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7

WIJZ

18Z03328
18.0031802
06-11-2018

Hoger beroep instellen tegen de
Instellen hoger beroep tegen de
uitspraak van de rechtbank Overijssel
uitspraak van de rechtbank
van 18 oktober 2018.
Overijssel
INFO:
De rechtbank Overijssel heeft met
betrekking tot een
maatwerkvoorziening huishoudelijke
ondersteuning in de uitspraak van 18
oktober 2018 het beroep van eiseres
gegrond verklaard. Daarbij heeft de
rechtbank een oordeel gegeven over
ons beleidskader Huishoudelijke
Ondersteuning. Voorgesteld wordt
tegen de uitspraak hoger beroep in te
stellen om duidelijkheid te krijgen van
de CRvB over ons beleidskader.

8

WIJZ

18Z03233
18.0031156
08-11-2018

Beantwoording artikel 39 vragen
over aanbieder Saron
INFO:
Namens de raadsfractie van de
PVDA zijn artikel 39-vragen gesteld
inzake aanbieder Saron. Artikel 39
van het Reglement van orde van de
gemeenteraad geeft aan dat deze
vragen schriftelijk door het college
moeten worden beantwoord. In
bijgaande brief worden de vragen
beantwoord. Uw college wordt
gevraagd met deze brief in te
stemmen.

9

WIJZ

18Z02946
18.0028296
02-10-2018

De raad voorstellen de Verordening
Verordening maatschappelijke
maatschappelijke ondersteuning 2019
ondersteuning gemeente Losser
vast te stellen.
2019
INFO:
Op 1 januari 2015 is de Wmo 2015 in
werking getreden. Naar aanleiding
van deze wet is per 1 januari 2015 de
Verordening maatschappelijke
ondersteuning in werking getreden.
Jaarlijks bekijken we of de
verordening naar aanleiding van
leemten, jurisprudentie, de
uitvoeringspraktijk, beleidswijzigingen
dient te worden aangepast.
De Verordening maatschappelijke
ondersteuning moet door de raad
worden gewijzigd vanwege de
Twentse inkoop Jeugd en Wmo die
vanaf 1 januari 2019 gaat gelden.
De Verordening is ter advies aan de
participatieraad voorgelegd.

Instemmen met de schriftelijke
beantwoording van de artikel 39 vragen
inzake Saron zoals in bijgaande brief
opgenomen (bijlage 18.0031150).
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Zij hebben een schriftelijk advies
ingediend. De verordening
maatschappelijke ondersteuning
wordt aan de gemeenteraad
aangeboden ter vaststelling.
10

BSP

18Z02258
18.0032298
09-11-2018

Ontwerp Nota Gezondheid
2019-2022
INFO:
Op grond van de Wet Publieke
Gezondheid dient de gemeente
lokaal gezondheidsbeleid vast te
stellen. In samenspraak met
maatschappelijke partners is de Nota
Gezondheid 2019-2022 in concept
opgesteld. Hierin leggen we een
beleidsbasis voor het werken aan
gezondheidsbevordering en
preventie in de gemeente Losser en
maken we een aanzet voor een
uitvoeringsprogramma. De concept
nota kan nu voor inspraak worden
voorgelegd aan de Participatieraad
en de betrokken partners.

1. Instemmen met de ontwerp Nota
Gezondheid 2019-2022;
2. De ontwerp Nota Gezondheid
2019-2022 gedurende de periode van
21 november 2018 t/m 2 januari 2019
ter openbare inzage leggen conform de
Inspraakverordening;
3. De ontwerp Nota Gezondheid
2019-2022 parallel aan de
inspraakprocedure ter advisering
voorleggen aan de Participatieraad.

11

BSP

18Z01442
18.0026337
09-11-2018

Definitieve vaststelling subsidie
2017 Fundament
INFO:
Stichting Fundament heeft de
jaarrekening 2017 ingediend en heeft
verzocht om de subsidie vast te
stellen. Er is sprake van een
omvangrijke reservepositie. Voor de
tot en met 2016 gevormde reserves
is op een eerder moment
toestemming gegeven. Wij adviseren
in te stemmen met de omvang van
de ingestelde reserves per
31-12-2017 binnen Fundament ter
aanwending van noodzakelijke
kosten in 2018 en 2019 als gevolg
van de door te voeren
organisatievernieuwing en lopende
risico’s m.b.t. verkoop panden.

1. Instemmen met de omvang van de
gevormde reserves in 2017 binnen
Fundament ter aanwending van
noodzakelijke kosten in 2018 en 2019
als gevolg van de door te voeren
organisatievernieuwing en lopende
risico’s m.b.t. verkoop van de bij de
aangesloten stichtingen in bezit zijnde
panden.
2. De definitieve subsidie aan
Fundament over 2017 vast te stellen op
een bedrag van € 1.575.291.
3. Fundament hierover informeren door
middel van bijgaande conceptbeschikking.
4. De raad informeren door middel van
bijgaande raadsinfobrief.
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BSP

16Z03272
18.0028828
12-11-2018

Tussentijdse evaluatie uitvoering
Fundament
INFO:
Stichting Fundament (Fundament)
heeft voor het jaar 2018 een
budgetsubsidie ontvangen voor het
uitvoeren van activiteiten op het
gebied van bibliotheekwerk,
muziekonderwijs en welzijn.
In de subsidiebeschikking is o.a.
opgenomen dat vier keer per jaar een
tussentijdse evaluatie plaatsvindt
waarin is opgenomen in hoeverre
uitvoering is gegeven aan de in de
beschikking gestelde
subsidievoorwaarden.
De eerste schriftelijke evaluatie
(peildatum 01-09-2018) is inmiddels
ontvangen.

1. Kennis nemen van de tussentijdse
evaluatie van Fundament met
betrekking tot de uitvoering van
activiteiten en de door haar in gang
gezette organisatieontwikkeling.
2. Fundament door middel van
bijgaande concept-brief in kennis stellen
van uw standpunten.
3. De raad informeren door middel van
bijgaande raadsinfobrief.

