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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 17-01-2023 
Tijd 9:00 - 12:00 
Locatie Kamer Burgemeester 
Voorzitter M.J.H. Oosterbroek 
Aanwezigen 
 
Afwezigen 

J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, J. (Jimme) Nordkamp en M.J.H. (Marian) 
Oosterbroek 
C.A.M. (Cia) Kroon 

Toelichting , 
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Uitnodigingenlijst 
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 
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Verslag BenW week 2 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Begrotingswijziging Omgevingsdienst Twente 2023 (22Z02488) 
Om een beter op de te verwachten kosten afgestemde begroting te hebben 
voor 2023, heeft de Omgevingsdienst Twente (ODT) een gewijzigde begroting 
voorbereid. Tegen deze gewijzigde ontwerpbegroting bestaat de mogelijkheid 
om zienswijzen in te dienen. Gelet op de voorgestelde wijziging, de reden 
daarvoor en de gevolgen daarvan voor Losser is er geen aanleiding om 
zienswijzen in te dienen tegen deze begroting. Over de nu voorliggende 
begrotingswijziging is maanden overleg gevoerd. Daarom is in de begroting 
voor 2023 al met een hogere bijdrage rekening gehouden. De wijziging leidt 
voor Losser tot een bijdrage van € 580.004, terwijl we ruim € 595.000 in onze 
begroting hebben opgenomen. 
 
BESLUIT: 
De gemeenteraad voor te stellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid 
om zienswijzen in te dienen. 
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Verhoging indexatie tarieven kinderopvang (22Z02333) 
De maximum uurtarieven voor de peuterarrangementen (PA), voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE), sociaal medische indicatie en de inzet van de 
HBO medewerker op de kinderopvang worden jaarlijks geïndexeerd. We 
sluiten met deze indexering aan bij de indexatie die door het ministerie van 
Sociale zaken en werkgelegenheid wordt gebruikt voor het bepalen van het 
maximaal te vergoeden uurtarief kinderopvangtoeslag en zorgen hiermee voor 
een marktconforme vergoeding van de gesubsidieerde diensten. 
Op 15 november 2022 heeft u ingestemd met de door het rijk toen vastgestelde 
indexering van 5,58%. Inmiddels heeft het ministerie voor Sociale zaken en 
werkgelegenheid besloten de indexering van de tarieven te verhogen met 
0,94% naar 6,54% in 2023. 
 
BESLUIT: 
De op 15 november 2022 door u vastgestelde indexering (5,58% in 2023) van 
de maximaal te vergoeden uurtarieven voor peuterarrangementen, voor - en 
vroegschoolse educatie, sociaal medische indicatie en de inzet van de HBO-ve 
medewerker voor 2023 te verhogen met 0,94 % naar 6,54%. 
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Uitstel beschermd wonen (inclusief centrumregeling) (22Z00281) 
Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen toekomstbestendig te 
organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. De acht gemeenten die 
behoren tot de centrumgemeente Enschede hebben besloten om in de 
toekomst samen te blijven werken op het gebied van beschermd wonen. Het 
traject voor de invoering van de wet is vertraagd, waardoor de centrumregeling 
beschermd wonen die samenhangt met de wet pas in kan gaan als de wet is 
vastgesteld. 
In 2022 is gezamenlijk gewerkt aan de uitbreiding van plekken beschermd 
wonen, het opstellen van een plan van aanpak om de wachtlijst verder terug te 
dringen en een project ‘versterken onderling begrip’ om stigma tegen te gaan. 
 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met uitstel van de centrumregeling beschermd wonen en 
deze in te laten gaan vanaf het moment dat de middelen beschermd wonen 
gedecentraliseerd worden (dat is naar verwachting 2024). 
2. De raad te informeren middels bijgevoegd raadsinformatiebrief. 
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