GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 48.O (24-11-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
24-11-2020
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 47
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

VTH beleid, Doelen en thema's, probleemanalyse (20Z02622)
Er wordt gewerkt aan het opstellen van nieuw VTH beleid.
Voor het bepalen van de prioriteiten voor het nieuwe VTH
beleid, moeten de doelen en thema’s door het college
worden bepaald c.q. vastgesteld.
BESLUIT:
Uitgangspunten, doelen en thema’s voor het nieuwe
VTH beleid vaststellen.

5

Verhoging en indexering bedragen individuele inkomenstoeslag en
verhoging maximum bedrag Kortingsregeling (20Z02610)
Naar aanleiding van een door de gemeenteraad op 10
november 2020 aangenomen motie, besluit het college de
bedragen individuele inkomenstoeslag voor het jaar 2021 te
verhogen en deze bedragen vanaf 2022 jaarlijks te
indexeren. Tevens wordt het maximaal te vergoeden bedrag
van de Kortingsregeling verhoogd en de naam van deze
regeling binnen het gemeentelijk armoedebeleid met ingang
van 2021 gewijzigd in Meedoenregeling.
BESLUIT:
1. De door de gemeenteraad op 10 november 2020
aangenomen motie over dit onderwerp uit te voeren.
2. De raad voorstellen door middel van bijgaande
wijzigingsverordening de bedragen in de Verordening
individuele inkomenstoeslag 2015 per 1 januari 2021 als volgt
aan te passen:
• € 550 voor gehuwden/samenwonenden
• € 490 voor alleenstaande ouders
• € 380 voor alleenstaanden.
3. De bedragen individuele inkomenstoeslag met ingang van
2022 jaarlijks te indexeren.
4. De raad voorstellen:
-Het maximaal te vergoeden bedrag in de
Kortingsregeling (onderdeel van het Minimabeleid)

met ingang van 1 januari 2021 te bepalen op € 300.
- De naam van de Kortingsregeling per 2021 te wijzigen
in Meedoenregeling.

6

Omzetting naar gebruiksoppervlakte (20Z02557)
In het kader van de Wet WOZ heeft iedere gemeente de
wettelijke verplichting om uiterlijk 1 januari 2022 alle woningen
op basis van gebruiksoppervlakte te taxeren en te beschikken.
Tot op heden gingen de meeste gemeenten uit van de inhoud
van woningen.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de omzetting naar
gebruiksoppervlakte als basis voor de bepaling van de
WOZ-waarde.
2. In te stemmen met het gebruiken van het
gebruiksoppervlakte vanaf 2021, als basis voor de
WOZ-waarde van 2021 (en daarna).

7

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2019 (20Z02453)
De Commissie Bezwaarschriften heeft het jaarverslag 2019
uitgebracht.
Met dit jaarverslag wil de commissie verantwoording afleggen
voor de werkzaamheden in de verslagperiode.
Voorgesteld wordt het jaarverslag voor kennisgeving aan te
nemen en ter kennisname aan de gemeenteraad aan te
bieden.
BESLUIT:
1. Het jaarverslag 2019 van de Commissie Bezwaarschriften
voor kennisgeving aannemen.
2. Het jaarverslag door middel van een raadsinformatiebrief
ter kennisgeving aan de gemeenteraad aanbieden.

8

Informeren van raad van over de stand van zaken ICT projecten (najaar
2020) (20Z02089)
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de
raadsvergadering van 30 juni is de toezegging gedaan om de
raad op regelmatige basis te informeren over de ICT
projecten. Dit voorstel geeft uitvoering aan deze toezegging.
De raad wordt met bijgevoegde raadsinformatie en infographic
geïnformeerd.
BESLUIT:
De raad met bijgevoegde raadsinformatie en infographic
informeren over de stand van zaken rondom de ICT
projecten.

9

Aangepast voorstel besteding armoedemiddelen 2020 (20Z00331)
De gemeente heeft middelen om de effecten van armoede
onder inwoners te verkleinen, waarvan ongeveer de helft
specifiek bedoeld is voor kinderen in armoedesituaties.
De besteding wordt nu aangepast als gevolg van de negatieve
effecten van de coronamaatregelen: meer kinderen en
ondernemers in Losser worden daardoor ondersteund.
Het college neemt kennis van de aangepaste besteding van
armoedemiddelen in 2020 en informeert de raad hierover.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van het aangepaste bestedingsoverzicht
2020 van de middelen ten behoeve van de bestrijding
van de gevolgen van armoede, inclusief de middelen
specifiek bedoeld voor kinderen in armoede situaties.
2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

