GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 28.O (12-7-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
12-07-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
A.A. de Jong, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, J. (Jimme)
Nordkamp en M.J.H. (Marian) Oosterbroek
J. van Dam
,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 27
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang Oekraïners
Conform akkoord.

5

Tarieven 2022/2023 binnensportaccommodaties (22Z01405)
De tarieven van de binnensportaccommodaties worden jaarlijks geïndexeerd.
Voorgesteld wordt de huidige tarieven te indexeren met 2,3%.
BESLUIT:
Conform voorstel instemmen met de tarieven van de
binnensportaccommodaties voor seizoen 2022/2023.

6

Strategisch informatiebeveiligings- en privacybeleid Losser (22Z00675)
Door de vaststelling van het strategisch informatiebeveiligings- en
privacybeleid geeft het college van burgemeester en wethouders een kader
voor de inrichting van de informatiebeveiliging en de bescherming van
persoonsgegevens. Het strategisch beleid is voor de periode van 2022 tot en
met 2025. Het strategische beleid wordt op tactisch en operationeel niveau
aangevuld met onderwerp specifiek beleid richtlijnen, procedures en
maatregelen.
BESLUIT:
1. Het strategisch informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de periode van
2022 tot en met 2025 vast te stellen.
2. Als sprake is van onvoldoende en/of niet tijdige implementatie van
beveiligingsmaatregelen wegens schaarse middelen, vindt actieve melding aan
het college plaats.
3. De gemeenteraad per brief te informeren over het strategisch
informatiebeveiligings- en privacybeleid voor de periode van 2022 tot en met
2025.

7

Vergadering Algemeen Bestuur SamenTwente (22Z00021)
Op 13 juli 2022 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur
van SamenTwente gepland. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie met
betrekking tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college. Dit
standpunt wordt meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

BESLUIT:
De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de agenda en de stukken voor
de vergadering van het Algemeen Bestuur SamenTwente van 13 juli vast te
stellen.
8

Crisisnoodopvang asielzoekers (22Z01317) Besluit 05-07-2022
De situatie in de migratieketen staat al enige tijd onder druk. Hierbij hebben bij
herhaling mensen in tenten en of andere noodvoorzieningen moeten slapen.
Naar aanleiding van deze situatie is een structuur voor nationale
crisisbesluitvorming geactiveerd. Het Rijk heeft de veiligheidsregio’s de
opdracht gegeven om tijdelijke additionele capaciteit van 225 opvangplekken
per veiligheidsregio te realiseren voor de periode van drie maanden (juli,
augustus, oktober). De Veiligheidsregio Twente heeft besloten om de 225
opvangplekken te verdelen over de 14 Twentse gemeenten op basis van
inwoneraantal. Gezien de korte voorbereidingstijd is onderzocht welke panden
op zeer korte termijn kunnen voldoen. De voormalige Aloysiusschool biedt een
passende oplossing.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het realiseren van een crisisnoodopvang locatie voor de
periode van 11 juli tot 1 oktober;
2. In te stemmen met het realiseren van een crisisnoodopvang in de
voormalige Aloysiusschool;
3. De brandveiligheidssituatie zoals die zal worden gerealiseerd voor de
noodopvang van asielzoekers actief gedogen;
4. Het verblijf van mensen in strijd met de geldende enkelbestemming
‘Maatschappelijk’ actief gedogen;
5. Het bouwen ten dienste van de noodopvang;
6. De raad na 7 juli te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

