GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 14.O (06-04-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
06-04-2021
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 13
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Annotatie t.b.v. vergadering AB Omgevingsdienst Twente d.d. 9 april
2021 (21Z00846)
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Twente (en daarbij tevens voor het
portefeuillehouders overleg VTH) wordt een annotatie
voorbereid. De annotatie geeft richting voor de beantwoording
van de vragen of de instemming die wordt gevraagd aan de
bestuurders.
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de vraagpunten
in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
Twente d.d. 9 april 2021, zoals vermeld in bijgevoegd advies.

5

Vergadering AB OLCT 8 april 2021 (21Z00802)
Op 8 april 2021 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van het OLCT gepland. De gemeente wordt
in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder
Prins. De standpunten voor de inhoudelijke onderwerpen voor
deze vergadering worden vastgesteld en meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger.
BESLUIT:
1. De inhoudelijke standpunten voor de vergadering van het
algemeen bestuur van het OLCT op 8 april 2021 vaststellen.
2. De standpunten meegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.

6

Vergadering algemeen bestuur Regio Twente 7 april 2021 (21Z00801)
Op 7 april 2021 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf
wordt de gemeentelijke reactie met betrekking
tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het
college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger. Verder wordt de raad
geïnformeerd over de inhoud van de vergadering en de door

het college ingenomen standpunten.
BESLUIT:
1. De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 7 april 2021 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief
informeren over het gemeentelijk standpunt, waarbij de
gemeentelijk vertegenwoordiger het mandaat krijgt de brief te
wijzigen naar aanleiding van de uitkomsten van de vergadering.
7

Interbestuurlijk toezicht 2021 (21Z00704)
De gemeente Losser heeft op 16 mei 2012 de
bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht met de
provincie Overijssel afgesloten. In het kader van deze
overeenkomst stelt de provincie jaarlijks het toezichtsregime
voor de gemeenten vast. Het vastgestelde toezichtsbeeld
(kleur groen) voor 2021 wordt voor kennisgeving
aangenomen. Tevens wordt de raad van de beoordeling op de
hoogte gesteld door middel van een raadsinformatiebrief.
BESLUIT:
1. Het toezichtsbeeld 2021 in het kader van de
bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht met de
provincie Overijssel voor kennisgeving aannemen.
2. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief
op de hoogte brengen van het toezichtsbeeld 2021.

8

Samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijk Werkbedrijf (21Z00655)
Twente is één van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland. In
Twente wordt samengewerkt aan een versterking van de
arbeidsmarkt in het algemeen en een Inclusieve Arbeidsmarkt
in het bijzonder waarin mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen.
Om deze samenwerking te verbreden (met beroepsonderwijs)
en verdiepen (met taken voor de brede arbeidsmarkt,
waaronder de corona-crisisdienstverlening) gaan we ter
vervanging van de bestaande afspraken een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst Bestuurlijk Werkbedrijf 2021
aan. De overeenkomst wordt gesloten tussen de Twentse
gemeenten, het UWV, de sociale partners en het beroepsonderwijs.
BESLUIT:
1. De samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk
werkbedrijf 2021 aan te gaan, ter vervanging van de
afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst
bestuurlijk werkbedrijf 2014;
2. De heer Arjan Kampman, wethouder van de gemeente
Enschede, op grond van artikel 171 lid 2
Gemeentewet, opdracht geven deze overeenkomst te
ondertekenen voor de gemeente Losser, in zijn rol als
voorzitter van de Arbeidsmarktregio Twente (besluit
burgemeester).

9

Adviesrecht gemeenten schuldenbewind (21Z00415)
Om gemeenten meer invloed te geven op de instroom in
schuldenbewind, hebben gemeenten vanaf 1 januari 2021 het
recht gekregen om na instelling van een bewind bij iemand
met problematische schulden, de rechtbank te adviseren over
voortzetting dan wel beëindiging van het bewind. Het is een
recht en geen verplichting. De gemeente Losser heeft
besloten gebruik te maken van dit recht om de
schuldhulpverlening aan cliënten verder te verbeteren.
BESLUIT:
Gebruik maken van het Adviesrecht gemeenten
schuldenbewinden (Ags) met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2021.

10

Afhandeling meerkostenregeling (21Z00037)
N.a.v. landelijke afspraken hebben de Twentse gemeenten de
Meerkosten Regeling Corona Regio Twente 2020 vastgesteld.
Aanvragen konden in de maand januari van 2021 ingediend worden.
BESLUIT:
1. Instemmen met vergoeding van 100% van de
goedgekeurde meerkosten.
2. Instemmen met een administratief-lasten-verlichtende
werkvorm van uitkeren van de meerkosten.

11

Vaststelling Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie ( 19Z02496)
Er wordt gevolg gegeven aan de wettelijke verplichting op
grond van de Omgevingswet om een Omgevingsvisie voor de
gemeente Losser op te stellen. De eerste mijlpaal op weg
daarnaartoe is de vaststelling van de Nota van
uitgangspunten Omgevingsvisie Losser (Nvu). Dit document is
afgerond en kan ter vaststelling aan de gemeenteraad worden
aangeboden. De Nvu vormt het basisdocument als kader voor
de raad om het participatietraject te vervolgen waarin met alle
betrokken partijen en inwoners wordt gesproken over de
inhoud van de Omgevingsvisie Losser
BESLUIT:
Conform bijgevoegd concept raadsvoorstel de gemeenteraad
voorstellen om de Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie
Losser vast te stellen.

