GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 50.O (08-12-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
08-12-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 49
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Aanvulling Mandaatbesluit 2020 (20Z01969)
Op 2 juni 2020 hebben college en burgemeester het
Mandaatbesluit 2020 vastgesteld. Aanleiding hiervoor was de
start van de nieuwe organisatie binnen de gemeente Losser.
Geconstateerd is dat voor een klein deel van de uitvoerende
bevoegdheden van de eenheid O&S geen regeling is
getroffen. Die omissie wordt met deze aanvulling hersteld.
BESLUIT:
De eerste wijziging van het Mandaatbesluit 2020
vaststellen.

5

Zwemtarieven 2021 (20Z02707)
De tarieven van zwembad Brilmansdennen worden jaarlijks
geïndexeerd. In dit advies is een voorstel uitgewerkt voor de
tarieven in 2021. Voorgesteld wordt de tarieven met 2% te
verhogen. Voor enkele tarieven geldt een hoger of lager
indexeringspercentage.
BESLUIT:
1. De zwembadtarieven 2021 vaststellen.
2. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

6

Aanwijzingsbesluit Larcom BV (20Z02612)
In het aanwijzingsbesluit, gebaseerd op de door de raad
vastgestelde "Verordening uitsluitend recht SW-bedrijven",
wordt Larcom BV aangewezen om voor de periode 2021 tot
en met 2025 diensten te verlenen ten behoeve van de
uitvoering Wsw.
BESLUIT:
1. Vaststellen van het aanwijzingsbesluit ten gunste van Larcom BV;
2. Vaststellen van de raamovereenkomst tussen de
gemeente Losser en Larcom BV en

3. Kennis nemen van het aan de raamovereenkomst
verbonden servicelevel agreement.

7

Proef centraal tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing
van 17 maart 2021. (20Z02324)
Met dit voorstel wordt het college voorgesteld om de raad te
adviseren, akkoord te gaan met deelname aan de proef om
centraal te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing te
tellen in de Diekmanhal in Enschede.
De dag na de verkiezing worden alle stemmen op
kandidaatsniveau geteld. Dit vergroot de betrouwbaarheid van
de verkiezingsuitslag. De stembiljetten worden allemaal op
dezelfde manier geteld. Het centraal tellen zorgt ervoor dat
het gemeentelijk stembureau en belangstellenden de tellers
kunnen controleren. De telplek wordt zo ingericht dat tellers
én toeschouwers op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, dan doet Losser mee
met de proef van het ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijksrelaties. Net als ruim 60 andere gemeenten in
Nederland.
BESLUIT:
De raad voor te stellen deel te nemen aan de proef
van het centraal tellen van de stemmen voor de
Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 in de
Diekmanhal in Enschede.

8

Verzoek om informatie te verstrekken op basis van Wet openbaarheid
bestuur. (20Z02219)
Met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur is verzocht
om informatie m.b.t. de kavels Grimberge 9 en 11 en
Havezatensingel 25 over verkoop, inrichting en bestuurlijke
afspraken.
De uitzonderingsgronden uit de Wet openbaarheid bestuur
zijn niet van toepassing. De gevraagde informatie kan
derhalve worden verstrekt.
BESLUIT:
Met bijgaande brief met bijlagen de gevraagde
informatie verstrekken.

9

Pilot: JIM-aanpak in de gemeente Losser (19Z03292)
De JIM-aanpak (JIM: Jouw Ingebrachte Mentor red.) is een
methodiek, die uithuisplaatsingen kan verminderen/
voorkomen en voor jeugdigen in complexe situaties een
oplossing kan bieden.
Door te werken met de JIM-aanpak willen we het netwerk van
de jeugdige en zijn gezin versterken en kwalitatief duurzame
zorg leveren, passend bij de gezinssituatie.
De eerste wetenschappelijke onderzoeken laten mooie
resultaten zien. Daarnaast zijn gemeenten, die de JIM-aanpak
al hebben geïmplementeerd, positief. Eind januari 2018
ontvingen de bedenkers van de JIM-aanpak zelfs de Kind
Centraal Award 2018 van Stichting Het Vergeten Kind.

We werken al incidenteel op deze manier. Om te beoordelen
of de methodiek daadwerkelijk effectief en van structurele
aard is, is het in een pilot vormgegeven. In de pilot wordt de
JIM- aanpak ingezet bij casuïstiek, waarvan de consulent
aan de voorkant inschat dat de methodiek een waardevolle
bijdrage kan leveren.
Om de pilot goed weg te zetten, wordt een budget van
€ 40.000,- gevraagd. Dit is met name bedoeld om de
jeugdige en zijn gezin middels deze methodiek professioneel
te kunnen ondersteunen.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van de pilot ‘JIM-aanpak’, startend op 1
januari 2021 (zie corsanr. 20.0019636);
2. Instemmen met het beschikbaar stellen van
€ 40.000,- vanuit de reserve sociaal domein voor
deze eenjarige pilot;
3. Informeren van de gemeenteraad middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief (zie corsanr.
20.0019635).

10

Positionering Kenniscentrum Mensenhandel Twente (19Z03235)
Mensenhandel komt in allerlei vormen voor en is een groot
maatschappelijk probleem. Alle Nederlandse gemeenten
moeten daarom vóór 2022 een gerichte aanpak hebben tegen
mensenhandel.
Afgelopen jaar is ingezet op de uitrol van het Enschedese
meldpunt Loverboyproblematiek naar de regio Twente in de
vorm van een Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT).
Door het inrichten van een KMT met de 14 Twentse
gemeenten voldoen we aan de landelijk vastgestelde opgave.
Binnen de gemeente Losser zijn we zeer tevreden over de
korte lijnen en de lokale samenwerkingsafspraken met onze
ketenpartners (zoals politie), echter realiseren we ons ook dat
deze problematiek niet bij de gemeentegrens ophoudt. We
hebben eind vorig jaar lokale werkafspraken in pilot vorm
gemaakt met het Enschedese meldpunt Loverboyproblematiek om de
meerwaarde van een kenniscentrum
inzichtelijk te maken, mede omdat de kosten vanaf 2021 voor
eigen rekening zouden komen. Doordat in de
septembercirculaire van 2020 extra rijksmiddelen toegekend
zijn aan de Decentralisatie vrouwenopvang, wordt het KMT nu
structureel daaruit gefinancierd en geborgd.
In dit voorstel wordt de vervolgstap, de positionering van het
KMT, voorgelegd. Door het KMT te borgen binnen het Zorg en
Veiligheidshuis Twente krijgt het definitief een regionaal
karakter. Zo kunnen wij verbinding zoeken met alle
ketenpartners en een versterking van bestaande
samenwerkingsnetwerken op regionale schaal realiseren.

BESLUIT:

1. Instemmen met het positioneren van het
Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) binnen
het Zorg en Veiligheidshuis Twente.
2. De Gemeenteraad informeren via de bijgevoegde raadsbrief.

11

Annotatie t.b.v. vergadering AB Omgevingsdienst Twente d.d. 11
december 2020 (20Z02731)
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Twente (en daarbij tevens voor het
portefeuillehouders overleg VTH) wordt een annotatie
voorbereid. De annotatie geeft richting voor de beantwoording
van de vragen of de instemming die wordt gevraagd aan de
bestuurders.
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de vraagpunten
in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
Twente d.d. 11 december 2020, zoals vermeld in
bijgevoegd advies.

