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Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 6.O
d.d. 07-02-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 6.NO
d.d. 07-02-2017

Conform akkoord.

4

OW

16Z00175
17.0004316
24-01-2017

Definitief vaststellen beleidsnotitie
verkoop bouwkavels en invoeren
algemene verkoopvoorwaarden
2017 en (model)verkoopovereenkomst.
INFO:
In de collegevergadering van 27
september 2016 is de beleidsnotitie
verkoop bouwkavels particulier
opdrachtgeverschap in concept
vastgesteld. Overeenkomstig de
bepalingen van de Algemene wet
bestuursrecht is de hieraan
verbonden inspraakprocedure
doorlopen. Naar aanleiding van de
aangekondigde beleidswijziging zijn
er geen zienswijzen ingediend. De
beleidsnotitie verkoop bouwkavels
particulier opdrachtgeverschap wordt
nu definitief als beleidsregel
vastgesteld. Om uitvoering te kunnen
geven aan de beleidsnotitie dient er
een (model)-verkoopovereenkomst
met de daarbij horende algemene
verkoopvoorwaarden te worden
vastgesteld

1. De beleidsnotitie verkoop bouwkavels
particulier opdrachtgeverschap inclusief
wijziging definitief als beleidsregel vast
te stellen.
2. Vaststellen (model)
verkoopovereenkomst en de daarbij
horende algemene
verkoopvoorwaarden.
3. De raad te informeren door middel
van bijgesloten raadsinformatiebrief.

5

BSP

14Z00180
17.0003502
29-01-2017

Revitalisatie Twents Carmel
College locatie Losser
INFO:
Met Stichting Carmel is
overeenstemming bereikt over de
revitalisatie van het Twents Carmel
College locatie Losser. Het werk
omvat een interne verbouwing met
uitbreiding van twee nieuwe lokalen
en uitbreiding van de
leerlingeningang. Hierbij wordt het
muziekonderwijs ondergebracht in
het schoolgebouw. Voorgesteld wordt
in te stemmen met het plan voor de
revitalisatie van het Twents Carmel
College locatie Losser en de start

1. Instemmen met de revitalisatie van
het Twents Carmel College locatie
Losser.
2. Instemmen met de start van de
ontwerpfase.
3. De raad informeren via een
raadsinformatiebrief.
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van de ontwerpfase.
6

BSP

17Z00306
17.0003053
01-02-2017

De raad voor te stellen de Verordening
Verordening VROM
VROM Starterslening in te trekken.
Startersleningen
INFO:
Vanaf de start in 2007 werd het
instrument Starterslening voor 50%
gedekt door het rijk, 25% door de
provincie Overijssel en 25% door de
gemeente Losser. In de jaarrekening
2015 is geschreven dat, omdat de
Rijks- en provinciale bijdrage (75 %)
begin 2015 is beëindigd, er
onvoldoende budget is om de
regeling startersleningen voort te
zetten. Dat is op die manier ook
extern gecommuniceerd. Verzuimd is
op dat moment een formeel besluit
aan de raad voor te leggen.

7

BSP

16Z01859
16.0012326
08-02-2017

Educatiecoach Bibliotheek Losser
INFO:
De gemeente Losser neemt vanaf
2009 deel aan de Brede Impuls
Combinatiefuncties. Met Stichting
Bibliotheek Losser is
overeenstemming bereikt over de
aanstelling van een educatiecoach.
Stichting Werkgeverschap Rijnbrink
treedt hierbij formeel op als
werkgever.

1. Instemmen met de aanstelling van
een educatiecoach bij Stichting
Bibliotheek Losser voor de periode tot
31 december 2018.
2. Een samenwerkingsovereenkomst
tussen gemeente en Stichting
Bibliotheek Losser opstellen.

