GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 40.O (29-09-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
29-09-2020
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 39
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Jaarverslag leerplicht en RMC 2018-2019 (20Z01807)
Burgemeester en wethouders brengen jaarlijks verslag uit aan
de raad over de handhaving van de Leerplichtwet en
kwalificatieplicht. Bij dit voorstel zit het gezamenlijk verslag
van de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser over het
schooljaar 2018-2019.
Het jaarverslag leerplicht en Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) geeft u
inzicht in het gevoerde leerplicht- en RMC beleid en de
effecten daarvan in de Noordoost Twentse gemeenten
gedurende schooljaar 2018-2019. Alle aspecten die behoren
bij het werkveld worden kort toegelicht. Aantallen van onder
ander verzuimmeldingen, voortijdig schoolverlaters en
processen-verbaal worden zichtbaar gemaakt. In de aantallen
verzuimmeldingen 18- en 18 + en het aantal voortijdig
schoolverlaters is geen opvallende toename of afname
zichtbaar. Het RMC heeft een uitbreiding van wettelijke taken,
dit wordt toegelicht.
BESLUIT:
1. Vaststellen gezamenlijk jaarverslag leerplicht en RMC
2018-2019 (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaters) van de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en
Losser.
2. De raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief
informeren over de inhoud van het jaarverslag.

5

Vergunning voor noodunit gezondheidscentrum Hoofdstraat Overdinkel
(20Z01753)
Als voorloper voor de realisatie van een gezondheidscentrum
aan de Hoofdstraat 184 is het van belang dat medewerking
wordt verleend aan het plaatsen van een tijdelijke unit voor
een huisartsenpraktijk op die locatie. Voorgesteld wordt om
met toepassing van de zogenaamde kruimelgevallenregeling
hieraan mee te werken en een omgevingsvergunning te
verlenen voor een periode van 2 jaar.
BESLUIT:
Met toepassing van artikel 2.1. van de "Beleidsregels
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente
Losser" medewerking verlenen aan de realisatie van
tijdelijke unit ten behoeve van een huisartsenpost;

6

Programmabegroting 2021 met meerjarenperspectief ( 20Z01534)
De gemeenteraad dient de Programmabegroting 2021 vast te
stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming. De
begroting 2021 ligt voor. Voorgesteld wordt met deze
Programmabegroting in te stemmen.
BESLUIT:
1. Instemmen met de Programmabegroting 2021-2024
van de gemeente Losser inclusief besproken aanpassingen
2. De Programmabegroting ter vaststelling aanbieden
aan de gemeenteraad.
3. Instemmen met het afhandelingsvoorstel over de
aangenomen moties, die betrekking hebben op de
Programmabegroting.
4. Instemmen met het voorstel over de tussentijdse
herijking van de reserves en de wijze van verwerking.
De consequenties hiervan worden meegenomen in de
tussentijdse financiële rapportage en verwerkt in de
jaarrekening 2020.
5. Bijgevoegde raadsinfo over de herijking van de
reservepositie naar de raad versturen.
6. De portefeuillehouder Financiën te mandateren om
voor de verzending van de Programmabegroting aan
de raad, indien nodig, nog kleine aanpassingen aan te
(laten) brengen.

