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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 3.O
d.d. 17-01-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 3.NO
d.d. 17-01-2017

Conform akkoord.

4

WIZ

Beleidskader Huishoudelijke
ondersteuning 2018
INFO:
De Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
heeft als doel inwoners te
ondersteunen zodat zij in staat zijn zo
lang mogelijk zelfstandig te wonen en
mee te doen aan de maatschappij.
Om dit te bereiken is het mogelijk om
maatwerkvoorzieningen in te zetten.
Eén van de maatwerkvoorzieningen
is ondersteuning bij het huishouden
(HO).
De Centrale Raad van Beroep
(hierna: CRvB) heeft op 18 mei 2016
enkele richtinggevende uitspraken
gedaan over de HO onder de Wmo
2015. De uitspraken van de CRvB
brengen met zich mee dat de
gemeente haar beleid HO moet
aanpassen. In het beleidskader 2018
wordt voorgesteld op welke manier
deze aanpassing plaatsvindt en
welke processtappen daar bij horen.

1. In te stemmen met het beleidskader
Huishoudelijke ondersteuning 2018
bestaande uit:
a. Basismodule, bedoeld voor het
realiseren van een leefbare woning;
b. Module Regie
c. Module Extra hygiëne
d. Module Wasverzorging
e. Module Maaltijdverzorging
f. Module Zorg voor minderjarige
kinderen
2. Bovenstaand beleidskader ter
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad en zodoende de
resultaatsturing binnen de
huishoudelijke ondersteuning voort te
zetten. Verbijzondering op cliëntniveau
plaats te laten vinden door middel van
ureninzet (Basismodule) en inzet van
activiteiten (aanvullende modules).
3. De eigen kracht van cliënten en hun
sociale netwerk door middel van
individueel onderzoek vast te stellen en
indien aanwezig, deze in mindering te
brengen op de per module geldende
maximale norm.
4. In te stemmen met vervolgonderzoek
om de norm voor de Module
Wasverzorging nader in te vullen zodat
er een objectieve normtijd per activiteit
binnen de module beschikbaar is.
5. In te stemmen met vervolgonderzoek
naar een algemene of collectieve
voorziening voor Wassen en Strijken.
6. Deel te nemen aan de gezamenlijke
inkoop Huishoudelijke ondersteuning
2018.
7. In te stemmen met vormgeven van
een klankbordgroep HO.
8. Niet in te stemmen met een
afwijkende indexatie HO voor 2017
(1,54% i.p.v. 0,33%).
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13-01-2017
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BSP

16Z03533
17.0001275
10-01-2017

Koersdocument integrale inkoop
Jeugd en Wmo
INFO:
Sinds 2015 werken de 14 Twentse
gemeenten samen aan de inkoop
van jeugdhulp en Wmo. In 2016 is
gestart met het onderzoek naar een
getransformeerd inkooptraject. Dit
heeft geresulteerd in het
Koersdocument integrale inkoop
Jeugd en Wmo. Voornaamste
uitgangspunten zijn dat de inkoop
gebaseerd wordt op de
ondersteuningsbehoefte van de
inwoners. De vraag van de inwoners
staat centraal en niet het aanbod van
de aanbieders. De ondersteuning
moet gecoördineerd worden geleverd
tegen een redelijke prijs. De
administratieve lasten moeten zo
eenvoudig mogelijk zijn. Het
Koersdocument zal de komende
maanden worden uitgewerkt, waarna
de gemeente Losser medio april
2017 een definitieve beslissing kan
nemen over de wijze van inkoop en
over de onderdelen die op deze wijze
worden ingekocht.

1. Instemmen met het Koersdocument
integrale inkoop Jeugd en Wmo:
2. De gemeenteraad informeren met
bijgevoegde brief.

6

BCO

16Z02968
17.0001112
09-1-2017

Beslissing op bezwaarschrift
INFO:
De heer Hassel te Aruba heeft
namens de heer Dy Angelo Harold
Andrea bezwaar gemaakt tegen het
buiten behandeling laten van een
verzoek op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur. Het
bezwaarschrift voldoet niet aan de
wettelijke vereisten. De hersteltermijn
is ongebruikt gebleven. Daarom
wordt het bezwaarschrift nietontvankelijk verklaard.

1. Het bezwaarschrift van de heer
Hassel namens de heer Dy Angelo
Harold Andrea niet ontvankelijk
verklaren.
2. Het primaire besluit in stand laten.
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BSP

16Z02956
17.0001450
12-01-2017

Verordening Jeugdhulp 2017
INFO:
Op 29 november 2016 heeft u
ingestemd met de ter inzage legging
van de concept Verordening
Jeugdhulp 2017. Tevens is een
verzoek ter advisering naar de
Participatieraad verzonden. Op 11
januari 2017 is de inzagetermijn
verstreken. Op de Verordening
Jeugdhulp zijn twee reacties
binnengekomen.
Deze reacties hebben geleid tot wat
tekstuele aanpassingen en
aanvullingen maar niet tot een
inhoudelijke wijziging van de
Verordening.

1. De Verordening Jeugdhulp 2017
definitief vast te stellen en deze ter
besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad.
2. Inspreker en de Participatieraad
middels bijgevoegde brieven informeren
over onze reactie op de inspraak.
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BCO

16Z02635
17.0001142
10-01-2017

Toekomst Stichting Werken in
Losser
INFO:
Sinds 2014 is de uitvoering van het
werkgeverschap van de Wswmedewerkers van de gemeente
Losser ondergebracht bij de daarvoor
opgerichte stichting Werken in
Losser. Een nadere beschouwing
maakt duidelijk dat een groot deel
van de meerwaarde van de stichting
niet meer aanwezig is. Daarnaast
brengt het functioneren van de
stichting nog enkele andere nadelen
met zich mee. Daarom besluit het
college om de uitvoering van het
werkgeverschap per 1 januari 2018
bij de gemeente zelf onder te
brengen. Dit besluit wordt eerst als
voorgenomen besluit aan de
Ondernemingsraad voorgelegd.

1. Onder voorbehoud van een positief
advies van de Ondernemingsraad vanaf
1 januari 2018 de uitvoering van het
werkgeverschap van de WSWmedewerkers bij de gemeente Losser
onderbrengen.
2. Het voorgenomen besluit voor advies
voorleggen aan de Ondernemingsraad.
3. De benodigde procedurele stappen
ondernemen.
4. De behoefte voor het laten
voortbestaan van de Stichting Werken
in Losser onderzoeken.
5. De gemeenteraad hierover inlichten
door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief.
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BCO

17Z00233
17.0002514
19-01-2017

Procesbesluit kort geding
Zorgburo Maatwerk
INFO:
Op 9 januari 2017 hebben de
Twentse gemeenten de
raamovereenkomst met de Zorgburo
Maatwerk/Stichting Jolijt ontbonden.
De ontbinding wordt in kort geding
aangevochten. Het kort geding dient
op 26 januari 2017. Op grond van
artikel 160, lid 1 onder f van de
Gemeentewet dient het college een
procesbesluit te nemen om een
rechtsgeding namens de eigen de
gemeente te kunnen voeren.
De gemeenten worden
vertegenwoordigd door mr. R. Blom
van Damsté Advocaten.

1. Overeenkomstig het bepaalde in
artikel 160, lid 1 onder f van de
Gemeentewet verweer voeren in het
kort geding aangespannen door
Zorgburo Maatwerk/Stichting Jolijt op 26
januari 2017.
2. De heer mr. R. Blom van Damsté
Advocaten opdracht verlenen om
namens de gemeente op te treden.

10

VH

15Z00672
17.0001429
11-01-2017

Herafweging productieafvalwater
van Schoonebeek
INFO:
Als gevolg van de onrust over het
injecteren van productieafvalwater
afkomstig van Schoonebeek is de
herafweging eerder en meer
omvattend uitgevoerd. Na de
tussenrapportage in juni 2016 heeft
de minister van Economische Zaken
(EZ) het standpunt ingenomen dat 3
alternatieven voor het injecteren
nader onderzocht worden. Op 12
december 2016 heeft de NAM het
eindrapport gepresenteerd.
Namens de gemeenten Hardenberg,
Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en
onze gemeente zal een
gelijkluidende reactie uitgaan naar
minister Kamp

- kennisnemen van het eindrapport van
de herafweging;
- in reactie op het eindrapport van de
herafweging aan de minister meedelen,
dat :
- de afvalwaterinjectie niet kan rekenen
op het maatschappelijk draagvlak uit de
regio;
- het zuiveren van het afvalwater al dan
niet op middellange termijn een reëel
alternatief kan zijn;
- de mogelijkheden tot het volledig
zuiveren van afvalwater de kans
moeten krijgen om nader uitgewerkt en
afgewogen te worden;
- al dan in combinatie met het
voorafgaande punt variant 1, de
volledige zuivering van het afvalwater
een proefproject verdient;
- indien blijkt dat het volledig zuiveren
economisch en technisch haalbaar is
en positieve gevolgen voor het belang
van het milieu heeft, hierop wordt
overgeschakeld en dus het injecteren
van afvalwater wordt beëindigd.
- de Raad informeren over de reactie
aan minister Kamp
Besluit 17-01-2017

