GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 9.O (28-02-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 28-02-2017
Weeknummer 9.O

Aanwezig: burgemeester Sijbom, wethouder Van Rees, wethouder Wildschut, secretaris Van Dam
Afwezig: wethouder Hassink

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 8.O
d.d. 21-02-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 8.NO
d.d. 21-02-2017

Conform akkoord.

4

BSP

17Z00173
17.0002022
16-01-2017

Hoogte eigen bijdrage Wmo
INFO:
Voor de maatwerkvoorzieningen
verstrekt vanuit de Wmo wordt een
eigen bijdrage opgelegd. De kaders
waarbinnen gemeenten de eigen
bijdrage mogen innen zijn
opgenomen in artikel 2.1.4 Wmo
2015. De gemeente mag de hoogte
van de eigen bijdrage aan de hand
van de wettelijke parameters
aanpassen. De raad heeft op 8
november 2016 een motie ingediend
waarin ze haar zorgen uitspreekt over
de mogelijke stapeling van
zorgkosten voor de inwoners. De
raad verzoekt om zo nodig opties uit
te werken voor de verlaging van de
eigen bijdrage voor onze inwoners en
daarvan de financiële gevolgen voor
de gemeente Losser inzichtelijk te
maken. De raad vraagt hierbij ook de
rijksmaatregelen, ingaande per 1
januari 2017, met betrekking tot de
verlaging van de eigen bijdrage te
betrekken.

1. Kennis te nemen van de effecten van
de landelijke verlaging van de hoogte
van de eigen bijdrage per 1 januari
2017;
2. Te besluiten om de inherente
afwijkingsbevoegdheid/
hardheidsclausule in te zetten voor de
groep inwoners die zorg mijdt vanwege
de hoogte van de eigen bijdrage en of
de stapeling van zorgkosten;
3. De eigen bijdrage voorlopig niet
verder te verlagen;
4. De raad te infomeren door middel van
bijgaande raadsinformatiebrief.

5

OW

17Z00442
17.0005235
22-02-2017

In te stemmen met de beantwoording
Artikel 39 RvO-vragen m.b.t.
conform conceptbrief.
opbrengsten en kosten van oud
papier.
INFO:
Verschillende verenigingen en
instellingen zamelen in opdracht van
de gemeente oud papier in. Hiervoor
ontvangen zij een garantiebedrag
van € 0.03 /kg. Bij hoge
papieropbrengsten wordt jaarlijks
achteraf een extra vergoeding aan de
inzamelaars uitbetaald. Dhr.
Ringenoldus, raadslid D66, heeft
vragen gesteld over de opbrengsten,
kosten en uitbetalingen betreffende
de papierinzameling. In de
conceptbrief staan de gevraagde
gegevens in de overzichtstabel.
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De beantwoording hiervan geschiedt
conform het gestelde in artikel 39
RvO.
6

BCO

17Z00515
17.005830
03-02-2017

Innemen van achtervangpositie
t.b.v. Woningstichting Domijn
INFO:
Er wordt een nieuwe
achtervangovereenkomst opgesteld
met de Stichting Waarborgfonds
Sociale Woningbouw ten gunste van
Woningstichting Domijn. Alvorens de
overeenkomst aan te gaan, wordt de
gemeenteraad om instemming
gevraagd.

1. Instemmen met het principe-besluit
tot het sluiten van een zogenaamde
gelimiteerde achtervangovereenkomst
van maximaal 9,044 miljoen euro ten
gunste van woningstichting Domijn met
de Stichting Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) in 2017.
2. Conform bijgevoegd raadsvoorstel de
raad om instemming vragen alvorens tot
uitvoering van dit besluit over te gaan.

