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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 21-02-2023 
Tijd 9:00 - 12:00 
Locatie Kamer Burgemeester 
Voorzitter C.A.M. Kroon 
Aanwezigen J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, C.A.M. (Cia) Kroon, J. (Jimme) Nordkamp 

en M.J.H. (Marian) Oosterbroek 
Toelichting , 
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Uitnodigingenlijst 
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 
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Verslag BenW week 7 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente 24 februari 2023 (23Z00377) 
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: 
In te stemmen met de beantwoording van de vraagpunten in het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Twente 24 februari 2023, zoals vermeld in 
bijgevoegd advies. 
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Stand van zaken ontwikkelingen migratieketen (23Z00322) 
Om de instroom in de migratieketen beter te organiseren, heeft het kabinet alle 
veiligheidsregio’s en gemeenten gevraagd om opvangplekken te realiseren. De 
gemeente Losser heeft gehoor gegeven aan de opgaves die hieruit 
voortvloeien en levert al enige tijd extra inspanningen om de instroom van 
vluchtelingen beter georganiseerd te krijgen. Dit doen we door ontheemden uit 
Oekraïne op te vangen in gemeentelijke opvanglocaties. We vangen ter 
ondersteuning van het COA asielzoekers op in een crisisnoodopvanglocatie en 
voldoen aan de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Zo ontstaat 
ruimte in AZC’s om een deel van de instroom asielzoeker op te vangen. De 
gemeente Losser wil naar evenredigheid voldoen aan de ons opgelegde 
opgaves waarbij we het belangrijk vinden om hierin regie te blijven houden. 
 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met het beëindigen van de crisisnoodopvang per 1 april en 
daarmee niet tegemoet te komen aan het verzoek van de staatssecretaris om 
de crisisnoodopvang te verlengen. 
2. Binnen de vastgestelde kaders, in NOT verband, op zoek te gaan naar 
aanvullende opvangmogelijkheden. 
3. De raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. 
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Regiovisie Aanpak Mensenhandel Twente (19Z03235) 
Elke gemeente moet een aanpak mensenhandel opstellen. In Twente doen we 
dit gezamenlijk. Alle 14 regiogemeenten willen de voorliggende Aanpak 
Mensenhandel Twente inzetten als basis om de samenwerking in Twente 



tussen de gemeenten, het Kenniscentrum Mensenhandel Twente en 
samenwerkingspartners vorm te geven en te stimuleren. 
 
BESLUIT: 
1. De Aanpak Mensenhandel Twente vast te stellen. 
2. De gemeenteraad informeren middels het onderdeel ‘Aanpak Mensenhandel 
Twente’ in bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2023-2026 (19Z02563) 
In de hernieuwde regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2023 - 
2026 beschrijven we onze ambities om huiselijk geweld en kindermishandeling 
verder aan te pakken. De inhoud van deze regiovisie is zowel op regionaal als 
lokaal niveau afgestemd. Daardoor sluit ze niet alleen aan bij de huidige 
ontwikkelingen en nieuwe inzichten, maar bouwen we ook voort op de stevige 
integrale basis die we reeds hebben gelegd in Twente. In de regiovisie is een 
uitvoeringsprogramma opgenomen. Hierin beschrijven we met welke concrete 
acties we de komende jaren onze aanpak gaan verstevigen. 
 
BESLUIT: 
1. De Regiovisie Huiselijk geweld en kindermishandeling 2023-2026 vast te 
stellen. 
2. De gemeenteraad informeren middels het onderdeel ‘Regiovisie Huiselijk 
geweld en kindermishandeling 2023-2026’ in bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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