GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 7.O (11-02-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
11-02-2020
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

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Huisvesten uitgenodigde statushouders/ Missie Libanon (19Z00963)
Jaarlijks moeten we voldoen aan de door het Rijk opgelegde taakstelling
huisvesting statushouders. De afgelopen jaren zijn er voldoende statushouders
vanuit het COA gekoppeld aan onze gemeente om te kunnen voldoen aan de
taakstelling. Door onder andere een afname van de koppelingen vanuit het
COA aan onze gemeente hebben we in 2019 niet kunnen voldoen aan de
taakstelling. We starten 2020 met een achterstand van nog 9 te huisvesten
statushouders met daarbij de nieuwe taakstelling van 7 statushouders voor de
eerste helft van 2020. Om deze achterstand in te halen en te voldoen aan de
taakstelling willen we gebruik maken van de hervestiging van uitgenodigde
statushouders waar Nederland aan deelneemt.
BESLUIT:
1. Instemmen met het huisvesten van uitgenodigde statushouders om aan de
taakstelling te voldoen;
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5

Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingplan
buitengebied boerderij Beernink” (19Z01883)
Op 10 september 2019 heeft uw college in principe ingestemd met het verzoek
tot herbouw van het rijksmonument boerderij Beernink als burgerwoning op het
voorgestelde perceel. Door verzoeker is vervolgens een partiële herziening van
het bestemmingsplan aangeleverd. Het college wordt geadviseerd het
ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen op grond van Afdeling 3.4.
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Uit de aangeleverde m.e.r.-aanmeldnotitie
blijkt dat er géén m.e.r.-procedure nodig is. Het college wordt geadviseerd te
besluiten dat géén m.e.r.-procedure hoeft te worden doorlopen.
BESLUIT:
1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening
bestemmingsplan buitengebied boerderij Beernink"
2. Het ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen op grond van
Afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht (Awb);
3. Te besluiten dat voor de ontwikkeling géén m.e.r.-procedure doorlopen hoeft
te worden.

6

Resultaten van de zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP) over
2019 (19Z02041)
Door het uitvoeren van de jaarlijkse zelfevaluatie BRP wordt voldaan aan de
wettelijke verplichting. Met het ondertekenen van de uittreksels heeft het
college kennis genomen van de resultaten van de zelfevaluatie BRP.
De resultaten worden ter kennis aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
(RvIG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gebracht. Met het bereiken van
in totaal 90,75% (domein BRP 94,25%, ENSIA 88,33) is de algemene
conclusie dat de gemeente Losser op een juiste wijze uitvoering geeft aan de
voorwaarden.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van het uittreksel en de managementrapportage
zelfevaluatie BRP gemeente Losser 2019.
2. De uittreksels met de resultaten van de zelfevaluatie BRP 2019 en de
resultaten van ENSIA 2019 te ondertekenen en aan te bieden aan de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Acties en aanbevelingen uit te voeren om aan de ontbrekende voorwaarden
van de Wet BRP te voldoen.

7

Subsidieverlening 2020 Fundament (19Z02175)
St. Fundament heeft voor het jaar 2020 een begroting en jaarwerkplan
(inclusief productenboek) ingediend ter verkrijging van budgetsubsidie voor dit
jaar. De documenten zijn tijdig ingediend en voorzien van de noodzakelijke
informatie voor het verlenen van subsidie. Gelet hierop kan een budgetsubsidie
worden verleend van € 1.670.252 voor het jaar 2020. Definitieve vaststelling
van de subsidie 2020 vindt te zijner tijd plaats op basis van de dan beschikbare
jaarstukken van Fundament.
BESLUIT:
1. Instemmen met de begroting en jaarplan, inclusief productenboek, 2020 van
Fundament.
2. Voor het jaar 2020 een budgetsubsidie verlenen van € 1.683.452 voor de
onderdelen bibliotheekwerk, muziekonderwijs, welzijn,
mantelzorgondersteuning en VVE.
3. Fundament informeren door middel van bijgaande conceptsubsidiebeschikking.

8

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 (19Z02288)
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk passen
we jaarlijks de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning aan. De nieuwe
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2020 zullen
na publicatie in het gemeenteblad in werking treden.
BESLUIT:
1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Losser
vaststellen;
2. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad en instemmen met de
reactie van het college hierop.

9

Beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2020 (19Z02418)
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk passen
we jaarlijks de Beleidsregels jeugdhulp aan. De nieuwe Beleidsregels
jeugdhulp gemeente Losser 2020 zullen na de publicatie in het gemeenteblad
in werking treden.

BESLUIT:
1.De Beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2020 vaststellen;
2.Kennisnemen van het advies van de Participatieraad en instemmen met de
reactie van het college hierop.
10

Deelnemersovereenkomst verpakkingen 2020-2029 (20Z00202)
Eind 2019 zijn door VNG en Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AFV) nieuwe
afspraken gemaakt over de inzameling van verpakkingen en de rol die de
gemeenten daarin hebben.
De nieuwe afspraken maken het inzamelsysteem van verpakkingen
eenvoudiger en eenduidiger, kortom een verbeterde aanpak waarin diverse
knelpunten zijn opgelost en de regie, risico en verantwoordelijkheid komt te
liggen bij de ketenpartners die primair verantwoordelijk zijn.
Bij de nieuw afspraken in de Ketenovereenkomst 2020-2029 ( KOV) komt er
landelijk meer uniformiteit in de geaccepteerde samenstelling van PMD. Er
worden nu ook kunststoffen zijnde niet verpakking toegestaan. Hierdoor wordt
de samenstelling van PMD breder en kan er landelijk eenduidiger en op gelijke
wijze gecommuniceerd wordt. De nieuwe afspraken maken het voor de burger
duidelijker en zorgen ervoor dat de kans op afkeur kleiner wordt.
De gemeente Losser wordt gevraagd voor 14 februari 2020 deze DOV te
ondertekenen. Daarmee kunnen we de uitvoering van inzameling verpakkingen
in 2020 en later continueren.
BESLUIT:
1. Besluiten om de Deelnemersovereenkomst (DOV) met Nedvang te
ondertekenen.
2. Twence opdracht te geven het contract met Attero voor de overslag en
sortering van PMD per 1 april 2020 te ontbinden.
3. Besluiten om te kiezen voor het Bronscheidingsmodel en dit in te laten gaan
per 1 april 2020.

