GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 9.O (25-02-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
25-02-2020
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

Ondertekening convenant Trajectberaad & Nazorg: Beslisboom Twente
(20Z00210)
Het is in de nieuwe Jeugdwet (nog) niet toegestaan dat gemeente en
justitiepartners gegevens met elkaar uitwisselen.
Wanneer jongeren in een Justitieel Jeugdinrichting (JJI) verblijven, is er een
sluitende aanpak nodig om de juiste nazorg te kunnen bieden. Gemeenten
hebben die verantwoordelijkheid om de juiste jeugdhulp te bieden. Om toch de
gegevens te kunnen uitwisselen voor een sluitende aanpak, is er een
convenant opgesteld voor de regio Twente. In dit convenant wordt de
beslisboom uitgewerkt voor het maken van afspraken tussen de partijen in de
regio Twente.
Het Ministerie van Veiligheid &Justitie heeft in april 2018 een handreiking
geschreven voor de uitwerking van deze beslisboom.
BESLUIT:
1. Instemmen met het regionale convenant Trajectberaad & Nazorg:
Beslisboom Twente.
2. Wethouder Prins mandateren om namens het college het convenant
Trajectberaad & Nazorg: Beslisboom Twente te ondertekenen.

5

Vaststelling bestemmingsplan "Losser Centrum 2019" (17Z02671)
Het ontwerp bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” heeft voor een periode
van zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn
twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn vervat in een zienswijzennota.
In de zienswijzennota zijn tevens de ambtshalve wijzigingen beschreven. De
raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” gewijzigd
vast te stellen en geen exploitatie vast te stellen.
BESLUIT:
1. Instemmen met de bijgevoegde zienswijzennota;
2. Reclamanten overeenkomstig de zienswijzennota middels een brief
informeren;
De raad voor te stellen te besluiten:
3. Dat de ingebrachte zienswijzen, zoals opgenomen in de als bijlage
bijgevoegde zienswijzennota bestemmingsplan "Losser Centrum 2019",
ontvankelijk zijn;

4. Het ontwerp-bestemmingsplan "Losser Centrum 2019", zoals dat ter inzage
heeft gelegen en langs elektronische weg beschikbaar is gesteld
(NL.IMRO.0168.01BP020-0301), gewijzigd vast te stellen;
5. Geen exploitatieplan ex artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.

