GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 8.O (18-02-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
18-02-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon en H.J.M Nijhuis
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

Actualiseren regelingenbestand (16Z00408 )
Naar aanleiding van een quick scan van het ministerie van BZK is er een check
uitgevoerd op het regelingenbestand van de gemeente Losser op overheid.nl.
Daaruit blijkt dat een aantal regelingen en verordeningen kan worden
ingetrokken.
Het college neemt voor de eigen bevoegdheden een besluit tot actualisering en
tevens wordt de raad voorgesteld om daartoe ook de benodigde besluiten te
nemen.
BESLUIT:
1. De in het bijgaande collegebesluit genoemde beleidsregels en besluiten
intrekken.
2. De raad voorstellen de in het raadsbesluit genoemde verordeningen in te
trekken.

5

Plan van Aanpak beheersing Eikenprocessierups en andere invasieve
exoten (19Z03196)
Om de toename van de eikenprocessierups een halt toe te roepen is een Plan
van Aanpak opgesteld. Hierin worden de hoofdlijnen aangegeven van de te
nemen maatregelen.
Losser wil volop inzetten op versterking van biodiversiteit om zo natuurlijke
vijanden van de rupsen te bevorderen zodat de plaag wordt bedwongen door
herstel van het natuurlijk evenwicht. Er zijn vroegtijdig afspraken gemaakt met
aannemers om capaciteit beschikbaar te hebben voor het verwijderen van
rupsen op de zogenaamde hot spots.
BESLUIT:
1. Vaststellen van het Plan van Aanpak beheersing Eikenprocessierups en
andere invasieve exoten
2. Kiezen voor scenario 1 (herstel natuurlijk evenwicht) bij de op korte termijn
te nemen maatregelen
3. De gemeenteraad voorstellen voor 2020 een budget van € 135.000 voor dit
doel beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene risicoreserve.
4. De keuze over het structureel beschikbaar stellen van een budget van
€ 100.000 vanaf begrotingsjaar 2021 te betrekken bij de voorbereiding van de
Voorjaarsnota 2020.

6

Verzoeken incidentele subsidie AJC '96 en Centrum Management Losser
(19Z03314)
Op 29 t/m 31 mei 2020 wordt de 10e editie van het AJC Tournament
gehouden. Geadviseerd wordt hiervoor een incidentele subsidie te verlenen
van €1.000. Stichting
Centrum Management Losser organiseert op zaterdag 2 mei 2020 de Formule
1 Dag in Losser. Geadviseerd wordt hiervoor een incidentele subsidie te
verlenen van €1.500.
BESLUIT:
1. Incidentele subsidie van €1.000 verlenen voor het AJC Tournament ten laste
van het spoedbudget 2020.
2. Incidentele subsidie van €1.500 verlenen voor de Formule 1 Dag Losser ten
laste van het spoedbudget 2020.

7

Wijziging gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland
(20Z00283)
De Stadsbank Oost Nederland voert voor een groot aantal gemeenten in en
buiten Twente taken uit op het gebied van schuldhulpverlening. Daartoe is een
Gemeenschappelijke Regeling in het leven geroepen. Door de invoering van
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is een wijziging van de
GR-regeling noodzakelijk.
De CAO-gemeenten is niet meer automatisch van toepassing op
gemeenschappelijke regelingen. Om toch een CAO te kunnen afsluiten, is
onder de vlag van de VNG een werkgeversvereniging in het leven geroepen.
Om te kunnen deelnemen aan deze vereniging is een wijziging van de GR
noodzakelijk.
BESLUIT:
1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland;
2. De raad voorstellen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland;
3. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het
algemeen bestuur van Stadsbank Oost Nederland ten aanzien van het ontwerp
besluit van het algemeen bestuur om toe te treden tot de nieuw opgerichte
werkgeversvereniging van de VNG voor niet-gemeenten

8

Benoeming lid Participatieraad Sociaal Domein (20Z00302)
Op 25 augustus 2015 heeft het college de leden van de Participatieraad
Sociaal Domein conform voordracht benoemd. Vanwege beëindiging van
lidmaatschap van twee
leden heeft er een nieuwe kandidaat gesolliciteerd naar de functie van lid van
de participatieraad. De voorzitter van de Participatieraad draagt deze nieuwe
kandidaat voor.
BESLUIT:
De heer H. Wolters met terugwerkende kracht per 1 februari 2020 benoemen
voor de periode van 4 jaar als lid van de Participatieraad Sociaal Domein.

