GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 9.O (27-02-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 27-02-2018
Weeknummer 9.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 8.O
d.d. 20-02-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 8.NO
d.d. 20-02-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z00344
18.0005585
13-02-2018

Aanwijzing burgemeester in
verbonden partijen
INFO:
Door het vertrek van waarnemend
burgemeester Gebben en de
benoeming van burgemeester Kroon
is het noodzakelijk om de
vertegenwoordiging van de
gemeente Losser bij de verschillende
gemeenschappelijke regelingen en
andere verbonden partijen te
actualiseren

1. Burgemeester Kroon aanwijzen als:
a. Lid van het algemeen bestuur van de
Regio Twente;
b. Lid van het bestuur van de Regionale
Uitvoeringsdienst Twente;
c. Lid van het algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Twente.

6

BSP

18Z00326
18.0004689
06-02-2018

Verzoeken incidentele subsidie
Volley '68 en Losserse
Muziekfederatie
INFO:
In het kader van het 50 jarig bestaan
organiseert Volley '68 diverse
jubileumactiviteiten. Geadviseerd
wordt hiervoor een incidentele
subsidie te verlenen van € 1.000. De
Losserse Muziekfederatie organiseert
op 6 april een workshop voor de
harmonie- en fanfareverenigingen in
de gemeente Losser. Geadviseerd
wordt hiervoor een incidentele
subsidie te verlenen van € 300.

1. Incidentele subsidie van € 1.000
verlenen aan Volley ‘68 ten laste van
het spoedbudget 2018.
2. Incidentele subsidie van € 300
verlenen aan de Losserse
Muziekfederatie ten laste van het
spoedbudget 2018.
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7

BCO

18Z00546
18.0006260
20-02-2018

Vergadering AB Regio Twente 7
maart 2018
INFO:
Op 7 maart 2018 staat de
eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio
Twente gepland. Vooraf worden de
gemeentelijke standpunten met
betrekking tot de inhoudelijke
agendapunten vastgesteld in het
college. Deze standpunten worden
meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, burgemeester
Kroon. Vanwege de betrokkenheid
van de raad bij de Regio Twente,
wordt de gemeenteraad ingelicht
over de door het college ingenomen
standpunten en in de gelegenheid
gesteld te reageren.

1. De inhoudelijke standpunten voor de
vergadering van het algemeen bestuur
van de Regio Twente van 7 maart 2018
vaststellen.
2. De gemeenteraad door middel van
een raadsinformatiebrief inlichten over
de ingenomen standpunten en in de
gelegenheid stellen opmerkingen via de
griffier door te spelen aan de
vertegenwoordiger van het college.

8

BSP

16Z03325
17.0038261
19-02-2018

Prestatieafspraken
woningcorporatie Domijn,
gemeente Losser en de
Huurdersbelangenvereniging
Losser
INFO:
De wetgever schrijft in de Woningwet
2015 voor om samen met de
woningcorporatie en een
vertegenwoordiging van huurders
prestatieafspraken te maken. Het zijn
dan ook drie partijen die tekenen
voor deze afspraken (de gemeente
Losser, woningcorporatie Domijn en
de HBVL). In dit voorstel wordt
voorgesteld met de afspraken in te
stemmen.

1. In te stemmen met de
prestatieafspraken 2018 met
woningcorporatie Domijn en de HBVL.
2. De raad door middel van bijgaande
informatiebrief te informeren.

9

WIJZ

18Z00599
18.0006570
21-02-2018

Financiële ontwikkelingen in 2017
binnen het Sociaal domein
INFO:
Binnen het Losserse Sociaal domein
zijn de uitgaven in 2017 substantieel
overschreden. Het is nodig om de
gemeenteraad hierover te
informeren.

De raad informeren met aangepaste
raadsinformatiebrief

