GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 47.O (23-11-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
23-11-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G. Kok
J. van Dam, J. van Essen, G. Kok, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 46
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Actieplan Coronagelden (21Z02831)
Het Losserse verenigingsleven is getroffen door de lockdowns,
de anderhalve-meter-maatschappij en de andere beperkende
maatregelen als gevolg van corona. Hierdoor liepen
bezoekersaantallen en ledencontributies terug, droogden
inkomsten op en verdwenen financiële buffers. Daarnaast
moeten sommige verenigingen en ondernemers extra uitgaven
doen in verband met maatregelen op het gebied van de
controleplicht voor het CoronaToegangsBewijs. Vanuit het Rijk
zijn ondersteuningsmiddelen beschikbaar gesteld. Er is een
actieplan gemaakt met voorstellen voor de verdeling van deze
middelen.
BESLUIT:
1. De door het Rijk in 2021 beschikbaar gestelde
coronaondersteuning voor activiteiten en ontmoetingen, lokale
cultuur, buurt- en dorpshuizenhuizen en de controle van
coronatoegangsbewijzen te verdelen conform het
Actieplan verdeling Rijksmiddelen corona 2021.
2. De beleidsregel coronacompensatie Losser 2021 vaststellen.
3. De beleidsregel controle Corona Toegangsbewijs vaststellen.
4. Het subsidieplafond incidentele subsidies/Actieprogramma
Toerisme verhogen naar 55.000 euro voor de uitvoering van
een derde ronde in 2021
5. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief informeren
over de uitvoering van lokale ondersteuning in het kader van de
coronasituatie.
6. Persbericht verzenden.
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Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD ex artikel 39 RvO inzake
verpaupering van rijks- en gemeentelijke monumenten (21Z02785)
De fractie van VVD heeft schriftelijke vragen gesteld, op
grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
raad der gemeente Losser, over de verpaupering van rijksen gemeentelijke
monumenten. In bijgaande conceptbrief wordt de fractie van de VVD
geïnformeerd over de acties die vorig jaar en dit jaar zijn ondernomen.
Daarnaast worden de voorgenomen acties voor 2022 benoemd.

BESLUIT:
1. De fractie van de VVD door middel van bijgestelde concept
brief te informeren over de vorig jaar en dit jaar
ondernomen acties en de voorgenomen acties voor 2022.
2. Mandaat wethouder Van Essen voor akkoord op bijgestelde antwoordbrief
6

Beleidskader “Vliegen met drones toezicht en handhaving” (21Z01746)
Instemmen met het beleidskader “Vliegen met drones toezicht
en handhaving”. Het betreft de kaders waarbinnen wij onze
drone inzetten voor toezicht en handhaving van objecten en
gebieden.
BESLUIT:
1. Instemmen met het beleidskader "Vliegen met drones toezicht en
handhaving"
2. Conform het beleidskader in te stemmen met de uitvoering van de DPIA.
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Centrumregeling, dienstverleningsovereenkomst beschermd wonen en
convenant samenwerken (20Z00083)
Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en
maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren
en inhoudelijk door te ontwikkelen. Als centrumgemeente is
Enschede verantwoordelijk voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang in de gemeenten Borne, Dinkelland,
Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser
en Oldenzaal. Vanaf 2022, en wat financiën betreft vanaf
2023, zijn al deze gemeenten zelf verantwoordelijk voor
beschermd wonen. Deze gemeenten hebben afgesproken om
in de toekomst de bovenlokale samenwerking op het gebied
van beschermd wonen te blijven voortzetten. Hiervoor gaan
de gemeenten een gemeenschappelijke regeling en een
dienstverleningsovereenkomst centrumgemeente Enschede
beschermd wonen aan. Daarnaast wordt het convenant
‘Samenwerken aan beschermd wonen, opvang en zorg
Twente’, dat door de veertien Twentse gemeenten is
opgesteld, vanaf 2022 geactualiseerd.
BESLUIT:
1. De gemeenschappelijke regeling Centrumregeling
Enschede Beschermd Wonen op grond van artikel 1,
tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) per 1 januari 2023 aan te gaan;
2. De dienstverleningsovereenkomst beschermd wonen
vanaf 2022 aan te gaan (met uitzondering van de
financiële bepalingen);
3. De financiële bepalingen in de dienstverleningsovereenkomst
vanaf 2023 in te laten gaan;
4. In te stemmen met het vernieuwde convenant Samenwerken
aan beschermd wonen, opvang en zorg en deze vanaf 2022 in
te laten gaan;
5. Het ‘Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang
regiogemeenten Enschede’ per 2022 intrekken en het
‘Mandaatbesluit opvang regiogemeenten Enschede’ vast te
stellen en per 1 januari 2022 in werking te laten treden;

6. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van
bijgaande raadsinformatiebrief.

