GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 50.O (14-12-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
14-12-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. van Essen, G. Kok, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 49
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Vergadering Algemeen Bestuur GBTwente 17 december 2021 (21Z03032)
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het
GBTwente neemt het college een standpunt in voor de
inhoudelijke agendapunten. De standpunten van gemeente
Losser worden ingebracht middels een voorstel. In dit voorstel
zijn de agendapunten van het algemeen bestuur van 17
december 2021 samengevat.
BESLUIT:
1.Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de
gemeente Losser in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van GBTwente van 17 december 2021 kenbaar
maken.
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Verlenging LEADER-NOT-deelname gedurende transitieperiode 2021-2022
(21Z02983)
De LEADER periode is verlengd. Oorspronkelijk zou
LEADER van 2015 tot en met 2020 lopen met uitloopjaren tot
met 2023, maar omdat de contouren nog niet bekend waren
van het nieuwe Plattelands Ontwikkelings Programma (POP
3) waar LEADER onder valt, is landelijk besloten de LEADER
periode te verlengen met twee jaar. Dit is een zogenaamde
transitieperiode. Voor deze periode is ook extra budget
beschikbaar voor projecten en begeleiding. Indienen van een
LEADER aanvraag kan hierdoor tot en met 31 december
2022 (dit was dus 2020) met een uitloop van het project tot
en met 2025.
Voor de uitvoering en begeleiding is het noodzakelijk om de
lopende opdracht voor de LEADER-coördinatie Noordoost
Twente te verlengen. Het betreft een verlenging van een
opdracht ter waarde van € 87.616,57.
De rol van Losser, als penvoerder namens de LAG en de
overige NOT-gemeenten kan, uit pragmatische
overwegingen, verlengd worden met de duur van de
transitieperiode.
BESLUIT:

1. instemmen met verlenging deelname aan het LEADERNOT-programma
gedurende de transitieperiode 2021-2022;
2. op basis van de eerdere overeenkomst voor de LEADERperiode 2015-2020
een aanvullende opdracht verlenen
aan Marb voor de uitvoering van LEADER-coördinatie
voor de periode 2021-2022 overeenkomstig de bijgaande
offerte;
3. instemmen met verlenging van het penvoerderschap van
de gemeente Losser gedurende de transitieperiode
namens de LAG en overige NOT- gemeenten.
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Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD ex artikel 39 RvO inzake
nieuwbouw in dorpen en meer kansen voor starters.(21Z02880)
De fractie van VVD heeft schriftelijke vragen gesteld, op
grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
raad der gemeente Losser, inzake nieuwbouw in dorpen en
meer kansen voor starters. In bijgaand schrijven worden deze
vragen beantwoord.
BESLUIT:
De fractie van VVD door middel van bijgaande brief
informeren.
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Instellen en benoemen leden hoofdstembureau ( 21Z02862)
Voor de komende vier jaren wordt er (opnieuw) een
hoofstembureau ingesteld en worden de leden benoemd. Het
hoofdstembureau heeft een belangrijke taak bij de
gemeenteraadsverkiezing. Zij stellen de definitieve
kandidatenlijst vast en beslissen op de verkiezingsuitslag.
Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden en drie
reserveleden. De burgemeester is door de Kieswet
aangewezen als voorzitter.
BESLUIT:
1. Het hoofdstembureau in te stellen volgens artikel E7 van de
Kieswet.
2. De volgende personen aan te wijzen als lid van het
hoofdstembureau van 1 januari 2022 tot en met 31 december
2025:
1. Burgemeester, voorzitter, van rechtswege
2. J. van Dam, tevens plaatsvervangend voorzitter
3. B.H. Pikula (per 01-02-2022: R. Meinen)
4. B.V. Nijholt
5. A.R. Lasscher
Reserveleden
6. T. Tempel
7. J.L. Leistra-Snel
8. E. Bouwmeester
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Motie woningbouw Beuningen (21Z02826)
Op 9 november 2021 heeft de raad de motie ‘woningbouw
Beuningen’ unaniem aangenomen. Middels bijgevoegde brief
wordt de Stichting Edwina van Heek geïnformeerd over de
motie ‘woningbouw Beuningen’. Het college wordt voorgesteld
in te stemmen met deze brief

BESLUIT:
De Stichting Edwina van Heek met een brief informeren inzake de motie
‘woningbouw Beuningen’ en aankondigen dat zij wordt uitgenodigd voor nader
overleg.
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Deelname stichting risicobeheer veiligheidsregio’s. (21Z02742)
Op 4 september 2021 heeft het Veiligheidsberaad het
principebesluit genomen tot oprichting van de stichting
risicobeheer veiligheidsregio’s, die de veiligheidsregio’s
adviseert op het thema risicobeheer in relatie tot ongevallen
en schade en voor de veiligheidsregio’s en in ieder geval
ongevallenverzekeringen inkoopt.
De Veiligheidsregio Twente (VRT) wil deelnemen aan deze
stichting risicobeheer en stelt de raden van de deelnemende
gemeenten in de gelegenheid wensen en bedenkingen
kenbaar te maken. De gemeenteraad wordt voorgesteld geen
gebruik te maken van deze mogelijkheid.
BESLUIT:
De raad voorstellen geen gebruik te maken van de
mogelijkheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten
aanzien van het voornemen van de Veiligheidsregio Twente
om deel te nemen aan de stichting risicobeheer
veiligheidsregio’s.
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Prestatieafspraken met Domijn en SHBL 2022 (21Z01665)
Op 6 juli 2021 is de Woonvisie 2021 – 2031 gemeente Losser
vastgesteld. De Woonvisie geeft richting aan het beleid inzake
nieuwbouw en bestaande woningvoorraad, doelgroepen en de
aansluiting op verwante terreinen, zoals ruimtelijke ordening,
zorg en duurzaamheid. Prestatieafspraken met de
woningcorporatie Domijn en de Stichting Huurders Belangen
Losser (SHBL) worden opgesteld ter realisering van het
gemeentelijk beleid ten aanzien van de sociale huursector.
Daarbij is in de prestatieafspraken afstemming gezocht met
het beleid van Domijn en de inzichten van de SHBL. In de
Woonvisie heeft de raad aangegeven de Woonvisie te
hanteren als uitgangspunt om vanaf 2022 meerjarige
prestatieafspraken te maken met Domijn en de SHBL. In de
prestatieafspraken 2022 is de opzet gesplitst in een algemeen
deel, waarin vier thema’s benoemd voor de komende vier jaar en
een bijlage waarin de prestatieafspraken voor 2022 zijn
benoemd. Voorgesteld wordt in te stemmen met de
prestatieafspraken 2022.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2022 met
woningcorporatie Domijn en de Stichting Huurders
Belangen Losser.
2. De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te
informeren.
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Regiovisie Jeugdhulp Twente (21Z00689)
De Regiovisie geeft duidelijkheid over samenwerking tussen
gemeenten op het gebied van jeugdhulp. Door middel van
vaststelling van de Regiovisie in de raden van de Twentse
gemeenten voldoen de 14 Twentse gemeenten in regionaal
verband aan VNG resolutie juni 2020 over de Norm voor
opdrachtgeverschap (NvO).
BESLUIT:
1. De Regiovisie Jeugdhulp Twente vast te stellen, voor zover
het de bevoegdheid van het college betreft;
2. De gemeenteraad voor te stellen de Regiovisie Jeugdhulp
Twente te laten vaststellen en ons college de opdracht te
geven te komen tot een regionale samenwerkingsagenda op
basis van deze visie.
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Concept Omgevingsvisie gemeente Losser (19Z02496)
Per 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De
Omgevingswet schrijft voor dat de gemeenten een
Omgevingsvisie moeten vaststellen. De Omgevingsvisie is
een strategische visie voor de fysieke leefomgeving van de
gemeente Losser voor de lange termijn. De Omgevingsvisie
bevat de doelen die overkoepelend zijn voor de hele fysieke
leefomgeving dus voor zowel de kernen als ook het
buitengebied.
De concept Omgevingsvisie is via een uitgebreid
participatietraject totstandgekomen. De concept
Omgevingsvisie kan nu worden vrijgegeven voor inspraak en
ter inzage worden gelegd.
BESLUIT:
De concept Omgevingsvisie gemeente Losser vrijgeven voor
inspraak en gedurende zes weken ter inzage leggen.
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Vaststelling definitieve budgetsubsidie 2020 Fundament (19Z02175)
Stichting Fundament heeft de jaarrekening 2020 ingediend
en heeft verzocht om de budgetsubsidie over dat jaar vast te
stellen. De jaarrekening laat een negatief resultaat zien van
€ 222.138. De omvang van de algemene reserve bedraagt
€ 195.153 en komt hiermee boven de toegestane omvang
zoals vastgelegd in de voorwaarden opgenomen in de
Algemene Subsidieverordening gemeente Losser.
De definitieve budgetsubsidie kan worden vastgesteld op een
bedrag van € 1.656.644.
BESLUIT:
1. De definitieve budgetsubsidie aan Fundament over 2020
vast te stellen op een bedrag van € 1.656.644.
2. Fundament hierover informeren door middel van bijgaande
beschikking.
3. De raad informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
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Boardletter 2021 van Deloitte Accountants (21Z02537)
De gemeenteraad heeft de accountant (Deloitte) opdracht
gegeven om de jaarrekening 2021 te controleren. Onderdeel

van de jaarrekeningcontrole is de zogenoemde ‘Tussentijdse
controle’. Tijdens deze controle richt de accountant zich met
name op de interne beheersingsomgeving. Met bijgevoegde
Boardletter, gericht op de raad, worden de bevindingen
gedeeld. Het is goed dat het college hier een reactie op geeft.
BESLUIT:
In te stemmen met gewijzigde raadsinfo en deze
versturen naar de raad.

