GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 51.O (17-12-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
17-12-2019
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
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 50
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2018 (19Z03302)
De Commissie Bezwaarschriften heeft het jaarverslag 2018 uitgebracht.
Met dit jaarverslag wil de commissie verantwoording afleggen voor de
werkzaamheden in de verslagperiode.
Voorgesteld wordt het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen en ter
kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.
BESLUIT:
1. Het jaarverslag 2018 van de Commissie Bezwaarschriften voor kennisgeving
aannemen.
2. Het jaarverslag door middel van een raadsinformatiebrief ter kennisgeving
aan de gemeenteraad aanbieden.
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Vaststellen concept Warmtevisie Noordoost Twente (19Z03262)
De vier Noordoost Twentse gemeenten hebben samen met de provincie
Overijssel, woningcorporaties, netbeheerders, lokale energie initiatieven, het
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samengewerkt aan een Warmtevisie
voor Noordoost Twente.
Het hebben van een Warmtevisie is een wettelijke verplichting uit het
Klimaatakkoord. In deze visie wordt weergegeven welke dorpen/wijken met de
huidige inzichten en stand van de techniek op welke wijze van het aardgas af
kunnen. In de toegevoegde routekaart staat omschreven welke wijk wanneer
aan de beurt is. En als dat vóór 2030 gepland staat, dan gaat in een
vervolgfase een wijkuitvoeringsplan opgesteld worden samen met de inwoners.
De intentie is om de eerste wijkuitvoeringsplannen in 2020 op te stellen samen
met de daarvoor geselecteerde voorlopende wijken in Losser West en de
dorpskern Beuningen, incl. omliggende Buitengebied.
Het College besluit om de concept Warmtevisie Noordoost Twente vast te
stellen en deze voor wensen en bedenkingen ter visie te leggen voor een
periode van 6 weken. Nieuwe inzichten en nieuwe technieken maken dat deze
warmtevisie minimaal elke vijf jaar herzien moet worden.
BESLUIT:
1. De concept warmtevisie vast te stellen en ter visie te leggen voor
zienswijzen gedurende 6 weken met ingang van 1 januari 2020;
2. De raad te informeren over dit proces middels bijgevoegde raadsinfobrief;
3. Voor de genoemde voorlopende wijken Losser West en dorp Beuningen die
voor 2030 in de routekaart staan een wijkuitvoeringsplan in 2020 te

ontwikkelen samen met de inwoners.
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Uitvoeringsprogramma VTH 2020 (19Z03261)
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. De gemeente heeft voor
dit onderdeel nog het oranje kleurbeeld.
In het kader van het maken van een verbeterslag, met name ook om een
goede verbinding te maken tussen beleid, jaarprogramma en verslag is thans
voor een gewijzigde opzet gekozen. Hierbij is de doelenboom van de
gemeente Losser als basis opgenomen. Begin volgend jaar komt er een
wijziging van het beleid (waar thans al enigszins op vooruitgelopen is) en ook
het jaarverslag zal aansluiten in het geheel. In het voorliggende verslag is al
een korte terugblik op 2019 gemaakt, om dit als input te gebruiken voor 2020.
Begin 2020 zal dit uitgebreider gebeuren.
Het jaarprogramma is een planning, een inschatting op onderdelen. Op basis
van ervaringen en zaken die zich voordoen, kunnen zich verschuivingen voor
gaan doen c.q. moeten er mogelijk andere keuzes worden gemaakt. Dit zal
uiteraard in afstemming met portefeuillehouder en college gebeuren. Daarbij
zullen dan ook eventuele risico’s en oplossingen in beeld worden gebracht.
BESLUIT:
1. Het VTH-uitvoeringsprogramma (inclusief het regionale deel) gewijzigd
vaststellen;
2. Het VTH-uitvoeringsprogramma ter kennisname toezenden aan de
gemeenteraad;
3. Het VTH-uitvoeringsprogramma toesturen aan de provincie
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Start Kennis- en Expertisecentrum Mensenhandel Twente (19Z03235)
Er wordt in toenemende mate landelijke aandacht gevraagd voor het
onderwerp mensenhandel en hieraan gerelateerde thema’s, zoals
loverboyproblematiek en (jeugd)prostitutie. Het Rijk vraagt gemeenten en
regio’s om een gerichte aanpak op mensenhandel. Enschede kent sinds eind
2016 het “Meldpunt Loverboyproblematiek Twente”. Aanvankelijk lag de focus
op Enschede, maar er komen inmiddels meldingen uit heel Twente binnen.
Mensenhandel komt namelijk overal voor in diverse vormen en gaat over
gemeentegrenzen heen.
De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd binnen de regio over de
regionale samenwerking en de uitrol van het Meldpunt naar de regio Twente in
de vorm van een Kennis- en Expertisecentrum Mensenhandel Twente. Dit
biedt de mogelijkheid om een sluitende aanpak te creëren en draagt tevens bij
aan de landelijke opgave om voor 2022 een duidelijke aanpak mensenhandel
te hebben, die geborgd moet zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking
gezocht met betrokken ketenpartners binnen de kaders van zorg, straf en
veiligheid.
Met dit besluit wordt akkoord gegeven op commitment voor het verder
ontwikkelen en positioneren van het Kennis- en Expertisecentrum
Mensenhandel Twente in 2020, gefinancierd vanuit de reserve Vrouwenopvang
centrumgemeentemiddelen.
Hierbij is afgesproken dat er lokale werkafspraken worden gemaakt passend bij
de gemeente Losser. Eind 2020 worden de ontwikkelingen rondom het kennisen expertisecentrum geëvalueerd. Op basis daarvan wordt gekeken of en zo
ja, hoe we verder gaan.

BESLUIT:
Aansluiten bij en committeren aan een regionaal Kennis- en Expertisecentrum
Mensenhandel Twente met als officiële startdatum 01-01-2020, in eerste
instantie voor één jaar.
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Nieuwe verordening naamgeving en nummering 2019 (19Z03187)
De verouderde verordening vervangen door de 'Verordening naamgeving en
nummering (adressen)' conform het model van de VNG
BESLUIT:
De Raad voorstellen de 'Verordening naamgeving en nummering (adressen)'
vast stellen.
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Zwemtarieven 2020 (19Z03168)
De tarieven van zwembad Brilmansdennen worden jaarlijks geïndexeerd. In dit
advies is een voorstel uitgewerkt voor de tarieven in 2020. Voorgesteld wordt
de tarieven met 1,50% te verhogen. Voor enkele tarieven geldt een hoger of
lager indexeringspercentage.
BESLUIT:
1. De zwembadtarieven 2020 vaststellen.
2. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Intrekken openbare ruimten (19Z03060)
Er zijn in het (recente) verleden openbare ruimten benoemd die vijf jaar na
benoeming niet zijn gerealiseerd. Deze openbare ruimten zijn in het terrein dus
ook niet terug te vinden. Om de vindbaarheid van openbare ruimten te
verbeteren worden deze ingetrokken en daarmee in de BAG historisch
gemaakt.
BESLUIT:
Onderstaande openbare ruimten intrekken en daarmee historisch maken:
- Schaddenven
- Kluunven
- Eepschoer
- Mös
- Achterveld
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Verlenging contract bancaire dienstverlening BNG Bank (19Z02859)
Het huidige contract voor bancaire dienstverlening is ingegaan per 1 januari
2016 en was het resultaat van een gezamenlijke aanbesteding van de
gemeenten Losser, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente. Het contract is aangegaan met de BNG Bank (Bank
Nederlandse Gemeenten) voor een looptijd van 4 jaren met de mogelijkheid tot
verlenging tegen dezelfde condities van tweemaal een jaar tot uiterlijk 31
december 2021. Deze mogelijkheid voor twee jaren verlenging wordt bij deze
ingeroepen. De BNG Bank blijft de huisbankier van de gemeente Losser tot 31
december 2021.
BESLUIT:
Het inroepen van de mogelijkheid tot tweemaal verlenging voor de duur van
tweemaal een jaar tot en met uiterlijk 31 december 2021 van het contract voor
bancaire dienstverlening met de BNG bank.
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Nota organisatie-inrichting (19Z002610)
Uw voorgenomen besluit over de nota organisatie-inrichting van 17 september
2019, het mandaat besluit en de plaatsingsprocedure is om advies
respectievelijk overeenstemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR)
en het Georganiseerd Overleg (GO) . Elk voor zover het hun bevoegdheid
betreft.
Van de OR is op 26 november j.l. een positief advies ontvangen. Het GO heeft
per mail van 1 oktober j.l. laten weten dat er overeenstemming is bereikt over
de plaatsingsprocedure.
Het college wordt nu voorgesteld om de nota organisatie-inrichting en de
plaatsingsprocedure definitief vast te stellen.
De gemeentesecretaris draagt zorg voor de realisatie van de nota te beginnen
met het bemensen van de nieuwe functies.
Op het moment dat deze functies (grotendeels) zijn bezet gaat de
daadwerkelijke wijziging van de organisatiestructuur in. De exacte datum van
ingang is daarmee nog niet zeker maar er wordt gericht op 1 april 2020.
BESLUIT:
1. Instemmen met:
a. de nota organisatie-inrichting met als ondertitel "veranderen wat nodig is en
behouden wat goed is"
b. de plaatsingsprocedure wijziging organisatie-inrichting gemeente Losser
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Nadere regels jeugdhulp gemeente Losser 2020; pgb, vervoer en het
financieel besluit. (19Z02418)
Op 10 december 2019 heeft de gemeenteraad de Verordening Jeugdhulp
gemeente Losser 2020 vastgesteld. In de verordening Jeugdhulp zijn niet alle
voorwaarden en kaders tot in detail omschreven. In artikelen 5.4, 9.3,
10.10,11.4 en 12.6 van deze verordening is geregeld dat het college voor zover
noodzakelijk, voor de uitvoering van de verordening nadere regels kan stellen.
Onderliggende stukken geven uitvoering aan deze artikelen.
BESLUIT:
1. De nadere regels jeugdhulp vervoer en pgb gemeente Losser 2020
vaststellen;
2. Het Financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2020 vaststellen.
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Reactie op ongevraagd advies participatieraad over de Armoedemonitor
2018 gemeente Losser (19Z01628)
De participatieraad heeft ongevraagd advies gegeven over de Armoedemonitor
die in opdracht van de gemeente Losser is uitgevoerd.
Door middel van bijgaande conceptbrief geeft het college hierop een reactie.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van het ongevraagd advies van de participatieraad over de
Armoedemonitor 2018 gemeente Losser;
2. De participatieraad informeren door middel van bijgaande conceptbrief.

15

Vaststellen definitieve subsidie 2018 Fundament (19Z01559)
Stichting Fundament heeft de jaarrekening 2018 ingediend en heeft verzocht
om de subsidie over dat jaar vast te stellen.
Er is sprake van een omvangrijke reservepositie.
Voor de tot en met 2017 gevormde reserves is op een eerder moment
toestemming gegeven. Wij adviseren in te stemmen met de omvang van de
ingestelde reserves per 31-12-2018 binnen Fundament ter aanwending van

noodzakelijke kosten in 2019 en 2020 als gevolg van de doorgevoerde
organisatievernieuwing en lopende risico’s m.b.t. verkoop panden.
BESLUIT:
1. Instemmen met de omvang van de gevormde reserves in 2018 binnen
Fundament ter aanwending van noodzakelijke kosten in 2019 en 2020 als
gevolg van de doorgevoerde organisatievernieuwing en lopende risico’s m.b.t.
verkoop van de bij de aangesloten stichtingen in bezit zijnde panden.
2. De definitieve subsidie aan Fundament over 2018 vast te stellen op een
bedrag van € 1.532.436.
3. Fundament hierover informeren door middel van bijgaande conceptbeschikking.
4. De raad informeren middels bijgaande raadsinfo-brief.
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Vaststellen gewijzigd mandaatbesluit ROZ Hengelo in verband met
dienstverlening aan (ex-)ondernemers (19Z01297)
De Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) in Hengelo voert de
dienstverlening uit ter ondersteuning van zelfstandige ondernemers in de
gemeente Losser. Voor het nemen van besluiten in het kader van het Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is het ROZ namens de gemeente Losser
al gemachtigd. Het huidige mandaatbesluit dient nu gewijzigd te worden zodat
de schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers in de praktijk ook eenvoudiger
wordt.
BESLUIT:
Het gewijzigd mandaatbesluit ROZ vaststellen waardoor ook bevoegdheden
die nodig zijn bij de schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers worden
gemandateerd aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo.
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Ontwerp "Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening
Mensmanweg 1 Beuningen" (17Z03795)
Op 19 februari 2019 heeft uw college in principe ingestemd met het verzoek tot
wijziging naar een woonbestemming van het rijksmonument Mensmanweg 1 te
Beuningen. Door verzoeker is vervolgens een partiële herziening van het
bestemmingsplan aangeleverd. Het college wordt geadviseerd het
ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen.
BESLUIT:
Het "Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Mensmanweg 1
Beuningen" als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.
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Aanwijzing secretaris en loco-secretarissen (19Z03295)
De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de
als gevolg daarvan aangepaste bepalingen in de Gemeentewet maken dat de
(gemeente) secretaris en loco-secretarissen formeel moeten worden
aangewezen.
BESLUIT:
1. De heer J. van Dam aanwijzen als secretaris.
2. De heer J.D. Ramerman aanwijzen als eerste loco-secretaris.
3. Mevrouw S. Hagen-Kroeze aanwijzen als tweede loco-secretaris.
4. De heer A.A. de Jong aanwijzen als derde loco-secretaris
5. De heer J.H. ten Voorde aanwijzen als vierde loco-secretaris.
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Implementatie WvGGZ per 1 januari 2020 (19Z03144)
Per 1 januari 2020 treedt de WvGGZ (Wet verplichte GGZ) in werking. De
WvGGZ regelt wanneer iemand verplicht kan worden psychiatrische zorg te
ondergaan. De WvGGZ vervangt de Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen
Psychiatrische Ziekenhuizen).
Deze wet heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten
aangezien er extra taken bijkomen voor de gemeente. Zo moet er na 1 januari
eerst onderzoek gedaan worden naar andere (ambulante) mogelijkheden van
(verplichte) zorgverlening alvorens het zware middel van vrijheidsontneming
via verplichte opname in een GGZ-instelling te hanteren. Gemeenten dienen
onder andere een Meldpunt met een triageproces in te (laten) richten en
werkprocessen op te stellen om Verkennend onderzoek te doen en de
eventuele aanvraag tot afgifte van een Zorgmachtiging te realiseren en zo
nodig een Crisismaatregel (inclusief hoorplicht) te nemen.
Voorgesteld wordt nu om de GGD Twente mandaat te verlenen om namens de
gemeente de Meldfunctie, het Verkennend Onderzoek, inclusief aanvraag tot
afgifte Zorgmachtiging en de Hoorfunctie binnen het proces Crisismaatregel, uit
te laten voeren.
BESLUIT:
1. Te besluiten functionarissen bij Regio Twente, onderdeel GGD Twente,
mandaat (inclusief machtiging en volmacht) te verlenen om de Meldfunctie,
Verkennend Onderzoek en aanvraag Zorgmachtiging in het kader van de
WvGGZ namens het college van de gemeente Losser uit te voeren voor 2020
en 2021.
2. Te besluiten functionarissen bij Regio Twente, onderdeel GGD Twente,
mandaat (inclusief machtiging en volmacht) te verlenen om de Hoorfunctie (in
het proces Crisismaatregel) in het kader van de WvGGZ namens de
burgemeester van de gemeente Losser uit te voeren voor 2020 en 2021.
3. Instemmen met bijgaande Samenwerkingsovereenkomst met de GGD
Twente.
4. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Verzoek incidentele subsidie Samenloop voor Hoop (19Z03315)
Op 16 en 17 mei 2020 wordt in Overdinkel de Samenloop voor Hoop
georganiseerd. Geadviseerd wordt hiervoor een incidentele subsidie te
verlenen van € 3.000.
BESLUIT:
Incidentele subsidie van € 3.000 verlenen voor de Samenloop voor Hoop
gemeente Losser.

