GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 6.O (06-02-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 06-02-2018
Weeknummer 6.O

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

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 5.O
d.d. 30-01-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 5.NO
d.d. 30-01-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z00283
18.0003660
26-01-2018

Financiële verordening
INFO:
In de Financiële verordening zijn de
spelregels vastgelegd hoe raad en
college op financieel gebied met
elkaar omgaan. Deze verordening
wordt periodiek geactualiseerd. Na
behandeling in het college wordt de
verordening ter vaststelling aan de
raad aangeboden.

1- De artikelen 14 t/m 18 tekstueel
aanpassen.
2- De raad voorstellen de ‘Financiële
verordening gemeente Losser 2018’
vast te stellen.

6

Control

18Z00282
18.0003707
29-01-2018

Nota Weerstandsvermogen en
risicomanagement 2018
INFO:
Bij het uitvoeren van gemeentelijke
processen en het nastreven van
doelen heeft de gemeente te maken
met een scala aan risico’s.
Het beheersen van deze risico’s
vereist een integrale aanpak die in
voorliggende nota verder uitgewerkt
wordt. Na behandeling in het college
wordt de nota ter vaststelling aan de
raad aangeboden.

De raad voorstellen de ‘Nota
Weerstandsvermogen en
risicomanagement 2018’ vast te stellen.

7

Control

18Z00281
18.0003775
29-01-2018

De raad voorstellen de ‘Nota Reserves
Nota Reserves en voorzieningen
en voorzieningen 2018’ vast te stellen.
2018
INFO:
Door het vaststellen van de nota
Reserves en voorzieningen vormt de
gemeenteraad het formele kader,
waarbinnen het college met reserves
en voorzieningen om dient te gaan.
Het is een instrument ten behoeve
van de kaderstellende rol van de
raad. Na behandeling in het college
wordt de nota ter vaststelling aan de
raad aangeboden.
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8

BCO

18Z00172
18.0003668
29-01-2018

Evaluatie Regeling Regio Twente
INFO:
In de Regeling Regio Twente is een
evaluatiebepaling opgenomen,
waarin staat dat er aan het eind van
de zittingsperiode van de
gemeenteraad een evaluatie van de
nieuwe regeling plaatsvindt door het
algemeen bestuur, gehoord de
gemeenteraden. Het dagelijks
bestuur heeft nu een conceptevaluatie opgesteld en de
gemeenteraden de mogelijkheid
geboden een zienswijze in te dienen.
De raad wordt voorgesteld op
hoofdlijnen in te stemmen met de
evaluatie en dit standpunt per brief
mee te delen.

De raad voorstellen:
1. Kennis te nemen van de notitie over
de evaluatie van de Regeling Regio
Twente en de onderliggende
documenten die de bouwstenen vormen
voor de evaluatie;
2. In grote lijn in te stemmen met de
uitkomsten van de evaluatie en de
verbetersuggesties;
3. Dit standpunt per brief mee te delen
aan het dagelijks bestuur van de Regio
Twente

9

BSP

17Z03715
17.0041133
14-12-2017

Subsidiëring WhatsApp borden
INFO:
In de gemeente Losser zijn circa 22
WhatsApp groepen actief. Dit zijn de
“ogen en oren” voor het melden van
verdachte situaties. Tijdens het
opstarten van dit project in 2016 is
door de toenmalige burgemeester
aangegeven dat, bij voldoende
dekking, er WhatsApp
preventieborden geplaatst worden.
Tijdens de commissievergadering
van 26 september jl. heeft de
burgemeester aangegeven dat
hiervoor een fonds zou worden
opgericht. De gemeente wil het
initiatief voor het plaatsen van
whatsapp borden subsidiëren

1. 150 WhatsApp preventieborden voor
50% van de inkoopkosten( € 50,-)
subsidiëren met een maximum van 6
borden per whatsappgroep.
2. de aankoopkosten ad € 7.500,- en
plaatsingskosten € 3.750,- te betrekken
bij de bestuursrapportage 2018 en te
verwerken in de begrotingswijziging;
3. Bij het opstellen van de Kadernota te
overwegen om het budget “Onderhoud
wegmeubilair” structureel met € 3.300 te
verhogen.

10

BSP

17Z01295
18.0000498
29-01-2018

Vaststelling "Bestemmingsplan
Luttermolenveld, 4e partiële
herziening"
INFO:
Het ontwerp “Bestemmingsplan
Luttermolenveld, 4e partiële
herziening" heeft gedurende een
periode van zes weken voor een
ieder ter inzage gelegen. Gedurende
deze termijn zijn geen zienswijzen
ingediend. De raad kan worden
voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen.

1. Raad voor te stellen het
"Bestemmingsplan Luttermolenveld, 4e
partiële herziening" ongewijzigd vast te
stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
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BSP

16Z00261
18.0003097
31-01-2018

Beschikbaar stellen van budget
t.b.v. opening Kulturhus Losser
INFO:
Op 8, 9 en 10 maart 2018 vindt de
opening en open-huis-dag van het
kulturhus Losser plaats. Ter
bestrijding van de kosten hiervan is
het gewenst dat uw college een
bedrag van circa € 13.000
beschikbaar stelt.

Een bedrag van € 13.000,- beschikbaar
stellen t.b.v. opening kulturhus Losser.

