GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 49.O (06-12-2016)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 06-12-2016
Weeknummer 49.O

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

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 48.O
d.d. 29-11-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 48.NO
d.d. 29-11-2016

Conform akkoord.

4

BSP

16Z02741
16.0018375
18-10-2016

Jaarverslag Commissie
Bezwaarschriften 2014/2015
INFO:
De Commissie Bezwaarschriften
heeft het jaarverslag 2014/2015
uitgebracht. Met dit jaarverslag wil de
commissie verantwoording afleggen
voor de werkzaamheden in de
verslagperiode. Het jaarverslag wordt
voor kennisgeving aangenomen.
Tevens wordt het jaarverslag ter
kennisname aan de gemeenteraad
aangeboden.

1. Het jaarverslag 2014/2015 van de
Commissie Bezwaarschriften voor
kennisgeving aannemen.
2. Het jaarverslag door middel van een
raadsinfobrief ter kennisneming aan de
gemeenteraad aanbieden.

5

WIZ

16Z01512
16.0025247
22-11-2016

Wmo 2015: Tariefaanpassing en
beleidswijziging huishoudelijke
ondersteuning
INFO:
Voor de huishoudelijke
ondersteuning dienen nieuwe
tarieven vastgesteld te worden voor
2017 conform bestekafspraken.
Daarnaast wordt er naar aanleiding
van de uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep in 2017 gestart met
een nieuwe aanbesteding voor de
huishoudelijke ondersteuning. Dit is
noodzakelijk omdat de verplichte
wijzigingen niet passen binnen de
huidige raamovereenkomst met de
aanbieders huishoudelijke
ondersteuning.

1. De tarieven voor huishoudelijke
ondersteuning in natura voor 2017
vaststellen op:
€ 166,61 per vier weken;
€ 247,38 per vier weken.
2. De tarieven voor huishoudelijke
ondersteuning in de vorm van een
persoonsgebonden budget voor 2017
vaststellen op:
€ 142,00 per vier weken;
€ 210,00 per vier weken.
3. Niet akkoord gaan met de
tariefsverhoging van 3,5%;
4. Versturen van bijgevoegde
informatiebrief naar de Gemeenteraad.
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BCO

16Z03381
16.0026917
05-12-2016

Vergadering Algemeen Bestuur
Regio Twente 15 december 2016
INFO:
Op 15 december 2016 staat de
eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio
Twente gepland. Vooraf worden de
gemeentelijke standpunten met
betrekking tot de inhoudelijke
agendapunten vastgesteld in het
college. Deze standpunten worden
meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, burgemeester
Sijbom. Vanwege de betrokkenheid
van de raad bij de Regio Twente,
wordt de gemeenteraad nog in het
gelegenheid gesteld de door het
college ingenomen standpunten aan
te vullen.

1. De inhoudelijke standpunten voor de
vergadering van het algemeen bestuur
van de Regio Twente van 15 december
2016 vaststellen.
2. De gemeenteraad door middel van
een raadsinformatiebrief inlichten over
de ingenomen standpunten en in de
gelegenheid stellen opmerkingen via de
griffier door te spelen aan de
vertegenwoordiger van het college.

