GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 06.O (09-02-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
09-02-2021
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 5
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG 12 februari
2021(21Z00173)
Op 12 februari 2021 vindt een (digitale) Buitengewone
Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. In 2020
heeft de VNG voor enkele onuitstelbare onderwerpen een
ledenraadpleging gehouden en in een ALV zijn de uitkomsten
van die ledenraadpleging bekrachtigd. De onderwerpen die in
2020 niet zijn behandeld, zijn voor deze BALV geagendeerd.
Het door de gemeente in te brengen standpunt over de
verschillende inhoudelijke onderwerpen wordt vastgesteld.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van de vergaderstukken voor de
Buitengewone Algemene ledenvergadering van de VNG op 12
februari 2021.
2. Het gemeentelijk standpunt voor de inhoudelijke
agendapunten vaststellen.
3. Wethouder Prins aanwijzen als gemeentelijk vertegenwoordiger.
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ENSIA verantwoording 2020 (21Z00104)
Het college van burgemeester en wethouders verantwoordt zich met
de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
verantwoordingssystematiek over de informatiebeveiliging en kwaliteit. Dit bundelt de verantwoording over Digitale
persoonsidentificatie (DigiD), Gezamenlijke Elektronische
Voorzieningen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
(Suwinet), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie
Ondergrond (BRO), Basisregistratie Personen (BRP) en
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN).
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de ENSIA zelfevaluatie

2.
3.

4.

5.

6.
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over het verantwoordingsjaar 2020 over: Digitale
persoonsidentificatie (DigiD), Gezamenlijke Elektronische
Voorzieningen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
(Suwinet), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie
Ondergrond (BRO), Basisregistratie Personen (BRP) en
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN).
De collegeverklaring ENSIA 2020 inzake informatiebeveiliging
DigiD en Suwinet te ondertekenen en aan te bieden aan BKWI en
Logius.
De uittreksels met de resultaten van de zelfevaluatie BRP 2020
en de zelfevaluatie BRP (ENSIA) 2020 te ondertekenen en aan te
bieden aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Autoriteit Persoonsgegevens.
Geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring, de
bijbehorende bijlagen 1 DigiD en 2 Suwinet en het verbeterplan op
grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens
toezending van deze stukken aan de landelijke toezichthouder.
De raad op grond van artikel 25, derde lid, van de Gemeentewet
te verzoeken de opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring,
de bijbehorende bijlagen 1 DigiD en 2 Suwinet en het verbeterplan
tijdens de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
De raad onder geheimhouding, op grond van artikel 25
Gemeentewet, per raadsinformatie te informeren over de resultaten
van de ENSIA zelfevaluatie over het jaar 2020.

Aangepaste Bestuursovereenkomst Sociaal-economische
structuurversterking Regio Twente (21Z00019)
In de vergadering van 26 januari 2021 heeft het college
ingestemd met het aangaan van de Bestuursovereenkomst
Sociaal-economische structuurversterking Regio Twente.
Echter na besluitvorming zijn er vanuit de Regio Twente nog
enkele wijzigingen in de aangeboden bestuursovereenkomst
aangebracht. De wijzigingen zijn zodanig van aard dat nieuwe
besluitvorming noodzakelijk is.
BESLUIT:
Aangaan van de aangepaste Bestuursovereenkomst
Sociaal-Economische Structuurversterking (versie 27 januari
2021).
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Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 (20Z02736)
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en de
uitvoeringspraktijk passen we jaarlijks de Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning aan. De nieuwe
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente
Losser 2021 zullen na publicatie in het gemeenteblad in werking treden.
BESLUIT:
1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021
gemeente Losser vaststellen;
2. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad en

instemmen met de reactie hierop.
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Bestemmingsplan Overdinkel 2014, onderdeel Geurmeij 3e en 4e fase
(19Z03017)
Sinds 2008 ligt aan de westzijde van Overdinkel het
bestemmingsplan Geurmeij, bedoeld voor de bouw van circa
90 grondgebonden koopwoningen. Dit bestemmingsplan is
integraal overgenomen in het bestemmingsplan Overdinkel
2014 (vastgesteld 21 oktober 2014). De ontwikkeling van de
Geurmeij verloopt traag. Er dient zich een gelegenheid aan de
Geurmeij versneld te ontwikkelen. Uitgaande van het huidig
vastgesteld beleid van de raad met het bestemmingsplan
Overdinkel 2014 en de bijbehorende grondexploitatie, wordt
voorgesteld te opteren voor de invulling van de Geurmeij door
middel van realisatie van het plan van de stichting
SprenghenParc.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het verkopen van de bouwkavels aan
het SprenghenParc (met uitzondering van bestaande
verkoopverplichtingen in de Geurmeij) onder voorwaarde dat:
- realisatie van de woningen past in de voorschriften van
het bestemmingsplan Overdinkel 2014 en de daarbij
behorende grondexploitatie;
- de stichting SprenghenParc (of diens rechtsopvolger)
alle kavels afneemt én betaalt, alvorens de gemeente
met het bouwrijp maken van het gebied start;
- alle woningen als doelgroeponafhankelijke woningen
worden uitgevoerd, waarvan minimaal 10 als
starterswoning met een vrij op naam-prijs onder de
Nationale Hypotheek Grens.
2. De raad te informeren door middel van bijgestelde
raadsinformatiebrief.

