GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 51.O (19-12-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 19-12-2017
Weeknummer 51.O

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

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 50.O
d.d. 12-12-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 50.NO
d.d. 12-12-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

17Z03554
17.0039943
13-12-2017

Verlenging overeenkomst
Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving (Rood voor Groen)
Singraven
INFO:
Op 20 december 2016 is door de
gemeente Losser en Stichting
Edwina van Heek de overeenkomst
“Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
(Rood voor Groen) Singraven”
getekend. In deze overeenkomst is
onder andere een deadline van één
jaar opgenomen voor de realisatie
van de projecten om jarenlang
voortdurende latente bouwclaims te
voorkomen. De Stichting Edwina van
Heek heeft verzocht om deze
deadline met één jaar te verlengen.
Geadviseerd wordt in te stemmen
met deze verlenging van de
overeenkomst.

1. Instemmen met het verzoek tot
verlenging van de overeenkomst
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
(Rood voor Groen) Singraven voor de
duur van één jaar;
2. De Stichting Edwina van Heek
berichten overeenkomstig aangepaste
concept brief.

6

BCO

17Z03548
17.0040241
08-12-2017

Beleidsregel wet Bibob gemeente
Losser 2018
INFO:
Voor het tegengaan van het
faciliteren van criminele activiteiten
en een transparante overheid te
willen zijn is de actualisatie van het
Bibobeleid noodzakelijk. De
gemeente Losser heeft de aanpak en
voorkoming van ondermijning als
prioriteit gesteld. Om hiervoor
handvatten te hebben is het
Bibobbeleid aangepast en uitgebreid.

De burgemeester en het college, ieder
voorzover het de eigen bevoegdheid
betreft:
1. De beleidsregel wet Bibob gemeente
Losser 2018 vast stellen
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VH

17Z03487
17.0040445
12-12-2017

Uitvoeringsprogramma
Vergunningen, toezicht en
handhaving 2018 (VTHuitvoeringsprogramma 2018)
INFO:
Op grond van de regelgeving moet er
voor het vakgebied Vergunningen,
Toezicht en Handhaving jaarlijks een
uitvoeringsprogramma worden
opgesteld. Hierin wordt aangegeven
waar in het desbetreffende jaar de
beschikbare capaciteit op wordt
ingezet. Er vindt hierbij ook een
beoordeling plaats door de provincie
in het kader van het interbestuurlijk
toezicht. 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 2018 de
beschikbare capaciteit (op basis van
de door de ODT gehanteerde norm
van 1440 uur/fte) 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 de portefeuillehouder en het
college (zoals ook dit jaar is
gebeurd). Hierbij worden dan ook
eventuele risico’s en oplossingen in
beeld gebracht.

1. Het VTH-uitvoeringsprogramma
vaststellen;
2. het VTH-uitvoeringsprogramma ter
kennisname toezenden aan de
gemeenteraad;
3. Het VTH-uitvoeringsprogramma
toesturen aan de provincie.
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8

VH

17Z03486
17.0039204
12-12-2017

(Verkort) jaarverslag Handhaving
INFO:
Op grond van het Besluit
omgevingsrecht dienen
burgemeester en wethouders jaarlijks
verslag te doen van de uitvoering van
de bestuursrechtelijke handhaving.
Dit gebeurt in een jaarverslag. In het
jaarverslag is voor de verschillende
deelgebieden aangegeven welke
activiteiten zijn uitgevoerd.
De provincie beoordeelt het
jaarverslag in het kader van
interbestuurlijk toezicht.
De gemeente heft in het kader van
het IBT nog het kleurbeeld oranje.
Naar aanleiding hiervan zijn er
diverse overleggen met de provincie
geweest. In de loop van 2017 zijn
diverse stappen tot verbetering
gezet; zo is een externe partij
gevraagd om een verbeterplan op te
stellen, welke op 27 juni 2017 door
het college is vastgesteld.
De genoemde verbeterpunten zijn in
2017 opgepakt.
Dit jaarverslag betreft een verkort
jaarverslag over de periode januari
t/m september. Aanleiding hiervoor is
dat op deze manier de resultaten
kunnen worden meegenomen bij het
opstellen van het jaarprogramma
voor 2018 en daarmee de
beleidscyclus beter kan worden
gevolgd.

1. Het jaarverslag Handhaving 2017
vaststellen;
2. Het jaarverslag Handhaving 2017
bekendmaken aan de gemeenteraad;
3. Het jaarverslag Handhaving 2017
toesturen naar de provincie.

9

BSP

17Z00199
17.0040441
11-12-2017

Vaststellen uitgangspunten
grondexploitaties 2018
INFO:
De uitgangspunten voor de
grondexploitaties worden jaarlijks
vastgesteld. Aan uw college wordt
voorgesteld om de prijzen voor
bouwgrond aan te passen aan de
ontwikkelingen in de markt en om de
rekenrente voor de grondexploitaties
vast te stellen op 2,18%.

Notitie van Uitgangspunten
grondexploitaties Losser 2018
vaststellen.
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10

BCO

17Z03448
17.0038962
28-11-2017

Doorontwikkeling P&C cyclus
INFO:
De aanstaande verkiezingen in 2018
zijn een ‘natuurlijk moment’ om de
wijze van begroten en verantwoorden
nog eens tegen het licht te houden.
Op basis van interviews en een
verkenning bij andere gemeenten is
een aantal uitgangspunten
geformuleerd.
De gemeenteraad wordt gevraagd
opdracht te geven tot het verbeteren
van de P&C cyclus op basis van
deze uitgangspunten. Besluitvorming
over de nieuwe cyclus vindt plaats
door de ‘nieuwe’ raad.

1.In te stemmen met het voornemen het
proces en de producten van de planning
& control (P&C) cyclus te verbeteren.
2. In te stemmen met de geformuleerde
uitgangspunten voor het verbeteren van
de P&C cyclus.
3. Het voorliggende raadsvoorstel aan
de raad te sturen;

11

Control

17Z03440
17.0040634
11-12-2017

Instemmen met de bijgevoegde brief
Brief Belastingdienst over
aan de Belastingdienst
Vennootschapsbelasting
(Grondbedrijf)
INFO:
Als gevolg van de Wet modernisering
Vpb-plicht overheidsondernemingen
ontstaat voor gemeenten
vennootschapsbelastingplicht, voor
zover een fiscale onderneming wordt
gedreven.
Losser heeft geconstateerd op basis
van de door haar uitgevoerde
toetsingen dat de gemeente
belastingplichtig is voor haar activiteit
Grondbedrijf.
Over onderwerpen als: de
afbakening (clustering), de
methodiek voor het opstellen van de
openingsbalans en de
jaarwinstberekeningsmethodiek moet
afstemming met de Belastingdienst
plaatsvinden. In de bijgevoegde
concept-brief is het Losserse
standpunt verwoord. Aan de hand
van deze brief wordt het gesprek met
de Belastingdienst aangegaan.
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12

BSP

17Z03104
17.0039443
04-12-2017

Vaststellen subsidieplafonds 2018
en vervolgens verdelen
structurele, incidentele en
budgetsubsidies 2018
INFO:
Jaarlijks worden er door de
gemeente structurele en budgetsubsidies verleend. Daarnaast
kunnen in 2018 incidentele subsidies
worden verleend. Het college is op
grond van de Algemene
subsidieverordening bevoegd om de
subsidieplafonds voor 2018 vast te
stellen. Vervolgens is het college
bevoegd om binnen deze
respectievelijke subsidieplafonds c.q.
beleidsvelden de structurele,
incidentele en budgetsubsidies voor
2018 te verdelen volgens de
daarvoor voorgeschreven
verdelingsmaatstaf. Op grond
daarvan kunnen de structurele en
budgetsubsidies voor 2018 worden
verleend. Voor de verlening van de
budgetsubsidies aan Fundament en
Wijkracht voor 2018 is echter nog
nadere besluitvorming noodzakelijk.

1. De subsidieplafonds voor 2018
conform de bijlagen vaststellen en de
subsidieplafonds voor 2017 intrekken.
2. Vaststellen van de verdeling van de
structurele en budgetsubsidies voor
2018 én overeenkomstig verlenen van
de structurele en budgetsubsidies voor
2018 binnen de beleidsvelden 1 t/m 19
van de Algemene subsidieverordening
gemeente Losser (ASV) conform de
bijlagen.

13

BCO

17Z03066
17.0040293
08-12-2017

Opheffen bedrijfsvoeringsregeling
Twentebedrijf
INFO:
Eind 2015/begin 2016 is besloten tot
het oprichten van de
bedrijfsvoeringsregeling
Twentebedrijf. Het Twentebedrijf is in
afwachting van de uitkomsten van de
ontwikkelroute in eerste instantie niet
gevuld met taken. Inmiddels is
geconstateerd dat de ontwikkelroute
resultaat oplevert, maar dat het
daarbij gaat om verschillende vormen
van bundelen, hosten en poolen, die
niet passen binnen de constructie.
Daarom is er geen meerwaarde meer
voor de aparte
bedrijfsvoeringsregeling
Twentebedrijf. Er wordt dan ook
besloten tot opheffing van deze
regeling.

1. Opheffen van de
bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf.
2. De raad hierover informeren door
middel van een raadsinformatiebrief.
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14

WIZ

17Z01725
17.0039538
05-12-2017

Beslissingen op bezwaar Wet
openbaarheid van bestuur
INFO:
Tegen een tweetal besluiten op
verzoeken op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) is
bezwaar gemaakt.
De bezwaarschriften zijn voorgelegd
aan de commissie bezwaarschriften.
De commissie bezwaarschriften heeft
een advies uitgebracht aan het
college.

In overeenstemming met het advies van
de commissie bezwaarschriften de
bezwaren ongegrond verklaren en de
bestreden beslissingen in stand laten.

15

BCO

17Z01483
17.0040174
07-12-2017

Bezwaarschrift Wet openbaarheid
van bestuur
INFO:
Er is bezwaar gemaakt tegen een
beslissing op een verzoek in het
kader van de Wet openbaarheid van
bestuur. Het bezwaarschrift is voor
advies voorgelegd aan de commissie
bezwaarschriften. De commissie
bezwaarschriften heeft advies
uitgebracht. In overeenstemming met
het advies van de commissie wordt
besloten om de bezwaren ongegrond
te verklaren.

Overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften het
bezwaarschrift in het kader van de Wet
openbaarheid van bestuur ongegrond
verklaren en de bestreden beslissing
handhaven.

