GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 8.O (20-02-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 20-02-2018
Weeknummer 8.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, 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 7.O
d.d. 13-02-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 7.NO
d.d. 13-02-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

Raadsinfobrief concepthoofdlijnen RO-beleid
zonneparken (in veldopstelling)
INFO:
De vier NOT-gemeenten werken
samen aan de formulering van een
nieuw duurzaamheidsbeleid,
waaronder de hoofdlijnen voor het
RO-beleid in verband met de
realisatie van zonneparken in
veldopstelling. Ondertussen worden
principeverzoeken en
vergunningaanvragen ingediend voor
de realisatie van dergelijk parken.
Formele besluitvorming op de eerste
aanvraag is aanstaande. De raad
moet besluiten over de afgifte van
een verklaring van geen
bedenkingen (VVGB) en het college
van B&W op de vergunningaanvraag
zelf. De bevoegdheid van de raad
heeft met name betrekking op het
RO-aspect, in verband met de afgifte
van de VVGB. En daarmee dus ook
op het onderliggende beleid om die
verklaring wel of niet af te geven in
verband met de vergunningaanvraag
voor het zonnepark bij Overdinkel.
Daarbij kan het de raad helpen om
nu al kennis te nemen van de
concept RO-beleidscontouren voor
de realisatie van zonneparken in een
veldopstelling.
De raad kan de inhoud betrekken in
zijn afweging en besluitvorming,
zonder nu al een uitspraak te doen
over het beleid zelf. De raad kan
geïnformeerd worden door middel
van bijgaande raadsinformatiebrief.

1. Kennis nemen van de inhoud van
bijgaande raadsinformatiebrief;
2. Instemmen met de verzending van
bijgaande raadsinformatiebrief aan de
gemeenteraad.
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18.0005548
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17Z02609
17.0032713
26-01-2018

Implementatie whitelist Suwinet
INFO:
In de applicatie Suwinet zijn
gegevens over werk en inkomen
opgenomen van alle inwoners van
Nederland.
Om misbruik en oneigenlijk gebruik
van deze gegevens in Suwinet te
voorkomen, zijn landelijk een aantal
maatregelen ontwikkeld. Eén van de
technische maatregelen daarbij is het
werken met een zogenaamde
whitelist. Dit is een filter over het
Suwinet waardoor alleen gegevens
kunnen worden geraadpleegd van
cliënten van Team Werk en
Inkomen. Besloten wordt om dit filter
ook in Losser toe te passen.

1. Akkoord gaan met het toepassen van
een filter (whitelist) bij het gebruik
Suwinet.
2. Aangepaste matrix Autorisatiefunctie
(4a) vaststellen.
3. Via bijgaande raadsinfobrief raad
informeren over verbeterde
informatiebeveiliging Suwinet.

