GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 50.O (13-12-2016)
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 49.O
d.d. 06-12-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 49.NO
d.d. 06-12-2016

Conform akkoord.

4

OW

16Z03392
16.0027207
30-11-2016

Ondertekening Convenant
Duurzaam Beton Regio Twente
INFO:
De milieu footprint van beton is erg
hoog. De uitstoot van CO2 emissie is
hoog terwijl er nauwelijks gebruikt
beton wordt toegepast in nieuw
beton. Dit Convenant voorziet in een
actieve inzet op duurzaam beton en
is nodig om de toepassing hiervan te
stimuleren. Duurzaam beton speelt
met een aanzienlijk lagere footprint
en een geleidelijk sluiten van de
kringloop een belangrijke rol bij de
ontwikkeling naar een groene
samenleving. Een actieve inzet op
duurzaam beton, draagt krachtig bij
aan het imago van de Regio Twente.
Voorstel is om als gemeente Losser
mede in te stemmen met dit
Convenant en wethouder Wildschut
te machtigen te ondertekenen. Voor
de gezamenlijke ondertekening van
het Convenant zal de Regio Twente
een officieel Persmoment
organiseren in het
portefeuillehouders overleg Milieu,
Duurzaamheid en Afval van 15
december 2016.

1. Instemmen met de inhoud van het
Convenant Duurzaam Beton Regio
Twente;
2. Het gemeentelijk moederbestek voor
bestratingsmateriaal aanpassen
conform Convenant;
3. Wethouder Marcel Wildschut,
portefeuillehouder Duurzaamheid,
machtigen (door burgemeester) om
namens de gemeente Losser het
Convenant te ondertekenen.
4. Raad informeren met nog op te
stellen raadsinformatiebrief

5

BSP

16Z03320
16.0025946
28-11-2016

Zwemtarieven 2017
INFO:
De tarieven van zwembad
Brilmansdennen worden jaarlijks
geïndexeerd. In dit advies is een
voorstel uitgewerkt voor de tarieven
in 2017. Voorgesteld wordt de
tarieven met 2,50% te verhogen.

1. De zwembadtarieven 2017
vaststellen.
2. De raad informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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6

BSP

16Z03355
16.0026399
01-12-2016

Kwartaalbrief Staatssecretaris Van De raad te informeren conform
Rijn
bijgesloten raadsinformatiebrief.
INFO:
Sinds de invoering van de Wmo 2015
kent de gemeente een groot aantal
verantwoordelijkheden op dit terrein.
Door middel van de kwartaalbrieven
informeert de Staatssecretaris de
gemeenten over de landelijke
ontwikkelingen en uitvoeringsthema’s
binnen het sociaal domein.
Staatssecretaris Van Rijn heeft op 15
november 2016 een brief gestuurd
naar alle colleges over de actuele
ontwikkelingen in de Wmo 2015.De
staatssecretaris vraagt door middel
van deze brief aandacht voor recente
ontwikkelingen die van invloed
kunnen zijn voor het uitvoeren van
gemeentelijk beleid.

7

VH

16Z03238
16.0025729
06-12-2016

Kwaliteitsverordening VTH
INFO:
Gemeenten hebben een wettelijke
plicht om te beschikken over een
verordening over kwaliteit van
vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Dit in ieder geval voor
de basistaken welke in het bijzonder
betrekking hebben op
milieuvergunningverlening en
milieutoezicht. Het gaat hierbij om het
stellen van kwaliteitsdoelen en het
borgen van kwaliteit. In Twente zijn
met als basis een model-verordening
van VNG en IPO, twee modellen
uitgewerkt, één voor alle Wabo-taken
en één voor het basistakenpakket. In
bijgevoegde Losserse verordening is
het model voor het basistakenpakket
als uitgangspunt genomen. Met deze
verordening wordt zowel voor de
basistaken als voor de andere Wabotaken kwaliteit geleverd.

1. Instemmen met de bijgaande
Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht Losser
(verder te noemen: de verordening);
2. De verordening op grond van artikel
5.4 Wabo voorleggen aan
Gedeputeerde Staten.
3. Indien dit niet leidt tot wijzigingen in
het ontwerp, de gemeenteraad
voorstellen de verordening vast te
stellen, conform bijgevoegd ontwerp;
4. De kwaliteitscriteria 2.1 vaststellen
voor het basistakenpakket, als in artikel
5 lid 1 van de verordening bedoeld,
onder de voorwaarde dat de
gemeenteraad instemt met bijgaande
verordening (conform het bijgevoegde
besluit).
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8

VH

16Z03240
16.0026608
06-12-2016

Handhavingsuitvoeringsprogramm
a 2017
INFO:
Jaarlijks moet een
handhavingsuitvoeringsprogramma
worden opgesteld. Hierin wordt
aangegeven wat de beschikbare
capaciteit is en waarvoor deze wordt
ingezet. Dit wordt ook beoordeeld
door de provincie. In afgelopen jaren
is het op onderdelen voorgekomen
dat de geplande activiteiten niet
konden worden gerealiseerd (o.a.
door het niet kunnen invullen van
vacatures). Hoewel voor het jaar
2017 er op dit moment de
beschikbare capaciteit zo goed
mogelijk is ingevuld, kan gezien
allerlei ontwikkelingen (zoals de
komst van de Omgevingsdienst
Twente), dan wel “binnenwaaiers”,
het voorkomen dat verwachte
planning niet kan worden ingehaald.
Mocht dit blijken, dan zal dit ook
voorgelegd worden aan het college,
waarbij keuzes zullen moeten worden
gemaakt en de risico’s van de keuzes
in beeld worden gebracht. Ook met
betrekking tot het onderdeel
monitoring was een knelpunt; in 2016
is dit verder opgepakt door formulier
in Excel te maken, waarin diverse
gegevens worden ingevuld. Dit geeft
ook handvatten om, indien nodig, bij
te sturen. In 2017 zal dit worden
voortgezet en verder
geoptimaliseerd.

1. Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 vaststellen;
2. Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 versturen naar de
provincie;
3. De gemeenteraad het
handhavingsuitvoeringsprogramma ter
kennisname toezenden.

9

BSP

16Z03412
16.0026269
05-12-2016

Bouwen van een bergruimte met
overkapping aan de Hogeweg 81
te Losser.
INFO:
Door dhr. S.C.M.J. Konings is een
aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend voor
het bouwen van een overkapping met
bergruimte op het perceel Hogeweg
81 te Losser. Bouwplan is
gedeeltelijk in strijd met het geldende
bestemmingsplan Losser Dorp. Een
gedeelte van het bouwwerk is
gelegen in de bestemming “tuin”.
Afwijking is mogelijk op grond van

1. Voor de bouw van een overkappingbergruimte aan de Hogeweg 81 te
Losser afwijken van het
bestemmingsplan Losser Dorp op grond
van artikel 2.12 1e lid Wabo, onder
gelijktijdige afwijking van de
beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden gemeente
Losser.
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artikel 2.12 1e lid Wabo (Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht). Er bestaan geen
ruimtelijke bezwaren tegen de
afwijking.
10

BSP

16Z03216
16.0024842
21-11-2016

Continuering HHT-regeling in 2017
INFO:
In het collegebesluit van 15
december 2015 heeft het college
besloten om in 2016 de omvang van
het gebruik van de Huishoudelijke
Hulp Toelage (HHT) te beoordelen.
De verwachting was dat door
verruiming van de regeling in 2016 er
meer kortingsbonnen afgenomen
zouden worden. De HHT-regeling is
verruimd door:
1. Verlaging van de eigen bijdrage
voor de cliënt naar €5,-- per bon;
2. Het loslaten van het aantal in te
zetten uren per week, met een
maximum van 104 bonnen per jaar;
3. Het vergroten van de doelgroep
met mantelzorgers, vrijwilligers en
cliënten met een
maatwerkvoorziening of een indicatie
vallend onder de Jeugdwet.
In 2017 willen we de HHT-regeling
continueren.

11

WIZ

16Z00776
16.0026305
30-11-2016

Vaststellen Beleidsregels individuele
Beleidsregels individuele
inkomenstoeslag 2017 gemeente
inkomenstoeslag
Losser.
INFO:
In de Participatiewet en
gemeentelijke verordening
individuele inkomenstoeslag zijn
regels vastgelegd over de individuele
inkomenstoeslag. Deze toeslag kan
eens per jaar aan burgers worden
verstrekt die langdurig op een laag
inkomen zijn aangewezen.
Een aanvullend criterium voor
toekenning is ook dat iemand op
peildatum géén zicht op
inkomensverbetering heeft. Dit
criterium hoeft niet in de verordening
te worden omschreven, maar kan in
beleidsregels worden uitgewerkt. In
bijgaande beleidsregels gebeurt dit.

1. De regeling voor de huishoudelijke
hulp toelage per 1 januari 2017 te
continueren conform huidig beleid;
2. De tarieven voor de huishoudelijke
hulp toelage voor 2017 vast te stellen
op € 21,47.

