GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 05.O (02-02-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
02-02-2021
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 4
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opdrachtformulering samenwerking NOT-gemeenten
zwembad/binnensportaccommodaties (21Z00165)
De colleges van de Noordoost Twentse gemeenten
Dinkelland, Losser, Tubbergen en Oldenzaal starten een
onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden voor de
binnensportaccommodaties. Niet om accommodaties samen
te voegen of te sluiten, maar om de kosten voor exploitatie en
beheer te verlagen. Het onderzoek vindt de komende
maanden plaats en geeft uiteindelijk inzicht in verschillende
scenario’s die elk een mogelijke samenwerkingsvorm
beschrijven. De afzonderlijke colleges nemen in het voorjaar
van 2021 een besluit over of en hoe zij een eventuele
samenwerking zien.
BESLUIT:
1. in te stemmen met de projectopdracht voor het
onderzoek naar de mogelijkheden tot
samenwerking op de binnensportaccommodaties;
2. een budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor
het uitvoeren van het onderzoek;
3. de raadsinformatiebrief vast te stellen en te verzenden.
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Concept Woonagenda Twente 2021 – 2025 (21Z00077)
De provincie Overijssel, de Overijsselse gemeenten en hun
partners werken al jaren samen aan een kwantitatieve en
kwalitatieve balans op de woningmarkt. De partijen maken
periodiek meerjarige afspraken over opgaven en ambities.
Voor de periode 2021-2025 krijgt dat vorm in een regionale
Woonagenda Overijssel-West en een regionale Woonagenda
Twente. In voorliggende Woonagenda Twente wordt
geschetst wat de prioriteiten zijn op de Twentse woningmarkt
en hoe we hier in regioverband samen aan gaan werken.
Deze woonagenda is hét kompas van gemeenten en provincie
op de woningmarkt. Het voorliggend concept zal besproken
worden in het Bestuurlijk Overleg Wonen Twente op 12

februari 2021. Daarna is het de bedoeling de Woonagenda
Twente 2021 – 2025 (provincie en 14 gemeenten) op 4 maart
2021 door alle partijen te laten ondertekenen tijdens een op
dat moment te houden Woonkeuken. In dit collegevoorstel
wordt voorgesteld met deze Woonagenda Twente 2021 –
2025 in te stemmen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de concept Woonagenda Twente
2021 – 2025.
2. De raad te informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
6

Incidentele subsidies coronacompensatie (21Z00071)
Op 15 december 2020 is de beleidsregel incidentele subsidie
coronacompensatie vastgesteld. Om in aanmerking te komen
voor coronacompensatie konden Losserse
vrijwilligersorganisaties tot en met 15 januari een aanvraag
indienen. Diverse organisaties hebben een aanvraag
incidentele subsidie ingediend. Geadviseerd wordt deze
aanvragen conform voorstel te honoreren of af te wijzen.
BESLUIT:
1. Conform bijgevoegd voorstel besluiten over de ingediende
aanvragen.
2. Het subsidieplafond incidentele subsidie
coronacompensatie verhogen naar €187.614.
3. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Uitvoeringplan 2021 Werkplein Twente (21Z00067)
Werkplein Twente is een netwerkorganisatie van de 14
Twentse gemeenten en het UWV, waarbij actief wordt
samengewerkt met Sociale Werkvoorzieningsorganisaties,
onderwijsinstellingen en werkgevers.
Werkplein Twente brengt vraag en aanbod naar arbeid samen
voor heel Twente. In het Uitvoeringsplan 2021 is vastgelegd
welke resultaten (met name plaatsingen van werkzoekenden
op vacatures) en dienstverlening het Werkplein levert voor de
deelnemende gemeenten en UWV. Vanaf 2021 is het wettelijk
verplicht dit Uitvoeringsplan vast te stellen in de afzonderlijke
colleges, waaronder het college van de gemeente Losser.
BESLUIT:
Instemmen met het Uitvoeringsplan Werkplein Twente 2021.
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Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire
(20Z02604)
De Belastingdienst/Toeslagen stelt de persoonsgegevens
beschikbaar van de gedupeerde ouders van de
Kinderopvangtoeslagaffaire uit de gemeente Losser. Door
akkoord te gaan met dit voorstel ontstaat de grondslag om
deze gegevens te mogen ontvangen, zodat de ouders door de

gemeente aanvullende hulp kan worden aangeboden.
BESLUIT:
1. Akkoord te gaan met de machtiging van de
Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te
benaderen in het kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire.
2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de
verwerkersovereenkomst en de gebruiksvoorwaarden van
het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in het kader
van de gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.
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Horizontale verantwoording archiefbeheer Losser 2020 (20Z02600)
De wet revitalisering generiek toezicht is sinds 1 oktober 2012
van kracht. Het specifieke toezicht is hiermee vervangen door
een generiek toezicht op de gemeentelijke archiefketen in de
vorm van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's). Met deze
brief willen we College en Raad afdoende informeren op de
algehele status van het archief- en informatiebeheer en het
hiervoor geldende toezichtsregime. Om de bedrijfsvoering niet
onnodig in gevaar te brengen en om cultuurhistorische
archieven niet (deels) verloren te laten gaan, is het
noodzakelijk om het informatiebeheer als wettelijke taak goed
op orde te hebben. Het is dan ook nodig dat er op de
voornoemde conclusies en aanbevelingen verbeteracties
worden ingezet.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de inhoudelijke beoordeling door de
gemeentelijke archiefinspecteur van het gevoerde archief- en
informatiebeheer in de gemeente Losser in het jaar 2020.
2. Kennis te nemen van de voortgang van de aanpak voor het
interbestuurlijk toezichtdomein archief.
3. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad op
de hoogte te brengen van de stand van zaken van het archiefen
informatiebeheer.
4. Aan de conclusies en aanbevelingen uit het KPI-verslag
zodanig opvolging te geven dat in de komende verslagperiode
voornoemde conclusies en aanbevelingen opgevolgd en
gerealiseerd worden.
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Beleidsregels Jeugdhulp 2021 Gemeente Losser (20Z01860)
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en de
uitvoeringspraktijk passen we jaarlijks de Beleidsregels
jeugdhulp aan. De nieuwe Beleidsregels jeugdhulp gemeente
Losser 2021 zullen na de publicatie in het gemeenteblad in
werking treden.
BESLUIT:
1. De Beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2021 vaststellen;

2. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad en
instemmen met de reactie van het college hierop.
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Agenda en stukken vergadering Bestuurscommissie Agenda van Twente
(21Z00162)
Voor de vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van
Twente neemt het college een standpunt in voor de
inhoudelijke agendapunten. De standpunten van gemeente
Losser worden ingebracht in de vergadering.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de
gemeente Losser in de vergadering van de
Bestuurscommissie Agenda van Twente van 3 februari 2021
kenbaar maken.

