GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 12.O (23-03-2021)
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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
23-03-2021
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 11
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Regiovisie Jeugdhulp en Norm van Opdrachtgeverschap (21Z00689)
Er zijn het afgelopen jaar verschillende rapporten verschenen over de
Jeugdhulp in Nederland na de decentralisering. Het
kabinet vindt het, mede op basis van die rapporten,
noodzakelijk dat de samenwerking tussen gemeenten in de
regio’s versterkt wordt.
Om te laten zien dat er geen vergaande wettelijke bepalingen
nodig zijn om gemeenten met elkaar te laten samenwerken is
in een ledenraadpleging van de VNG in juni 2020 de Norm
voor Opdrachtgeverschap (NvO) aangenomen. Daarmee
hebben de gemeenten uitgesproken dat ze gaan vastleggen
dat én hoe ze willen samenwerken in een Regiovisie
Jeugdhulp, die medio 2021 klaar moet zijn. De Regiovisie
Jeugdhulp helpt om inhoud te geven aan goed
opdrachtgeverschap.
Alle gemeenteraden in de regio stellen de Regiovisie vast.
BESLUIT:
1. Kennis nemen van de achtergrond en het proces van de
Regiovisie Jeugdhulp en de Norm van Opdrachtgeverschap;
2. De Gemeenteraad informeren met bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.

5

Aantrekken vaste financieringsmiddelen (21Z00739)
Om aan de spelregels van de wet Financiering Decentrale
Overheden te voldoen, moet de gemeente Losser voor 1 april
2021 vaste financieringsmiddelen aantrekken. Een totaal
leningsbedrag van € 12,5 miljoen is nodig. Dit is een hoger
bedrag dan de limiet die in de Programmabegroting 2021
(Financieringsparagraaf) is genoemd. Normaal gesproken is
het Rentecomité gemandateerd om financieringsmiddelen
aan te trekken. Nu de limiet wordt overschreden, dient het
college een besluit te nemen.

BESLUIT:
In te stemmen met:
1. Het aantrekken van in totaal € 12,5 miljoen aan
langlopende leningen.
2. De raad hierover te informeren met de bijgevoegde
raadsinformatie.

