GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 30.O (25-07-2017)
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Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 29.O
d.d. 18-07-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 29.NO
d.d. 18-07-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

WIZ

17Z01809
17.0021507
10-07-2017

Wijziging bestuursovereenkomst
Sociale Recherche Twente
INFO:
De 14 Twentse gemeenten hebben
al jaren een samenwerking op het
terrein van sociale recherche,
namelijk Sociale Recherche Twente.
De bestuursovereenkomst dateert uit
2005. Omdat bij de aangesloten
gemeenten meer behoefte bestaat
aan een aangepaste
financieringsstructuur en meer
flexibiliteit in de afname van
producten is een gewijzigde
overeenkomst opgesteld.

1. De bestuursovereenkomst over de
samenwerking op het terrein van sociale
recherche op onderdelen te wijzigen;
2. De portefeuillehouder werk en
inkomen te mandateren om de
bestuursovereenkomst namens Losser
te ondertekenen.

6

WIZ

17Z00420
17.0022053
05-07-2017

Ontwerp-Verordening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Losser 2018
INFO:
Op 1 januari 2015 is de Wmo 2015 in
werking getreden. Naar aanleiding
van deze wet is per 1 januari 2015 de
Verordening maatschappelijke
ondersteuning in werking getreden.
Jaarlijks bekijken we of de
verordening dient te worden
aangepast.
Naar aanleiding van leemten,
jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk
en beleidswijzigingen moet de
Verordening maatschappelijke
ondersteuning wederom worden
gewijzigd.

1. Instemmen met de ontwerpVerordening maatschappelijke
Ondersteuning gemeente Losser 2018;
2. De ontwerp-Verordening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Losser 2018 gedurende de
periode van 1 augustus t/m 26
september ter openbare inzage leggen
conform de Inspraakverordening;
3. De ontwerp-Verordening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Losser 2018 parallel aan de
ter inzage termijn ter advisering
voorleggen aan de participatieraad.
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7

BSP

16Z00199
17.0018959
19-07-2017

vaststellen
Huisvestingsverordening
gemeente Losser
(urgentieregeling)
INFO:
Op 2 mei 2017 is de Commissie
Ruimte geïnformeerd over de
concept Huisvestingsverordening
gemeente Losser (urgentieregeling).
De concept Huisvestingsverordening
gemeente Losser (urgentieregeling)
is tevens voorgelegd aan de drie
betrokken woningcorporaties
(Domijn, Woonzorg Nederland en De
Woonplaats), de buurgemeenten
Dinkelland, Tubbergen en
Twenterand en de Participatieraad. In
bijgaande memo zijn de reacties
weergegeven en wordt voorgesteld
hoe de concept
Huisvestingsverordening gemeente
Losser (urgentieregeling) hierop aan
te passen.

1. In te stemmen met de aanpassingen
van de concept
Huisvestingsverordening gemeente
Losser (urgentieregeling) zoals
voorgesteld in bijgaande memo.
2. De Raad voor te stellen in te
stemmen met de
Huisvestingsverordening gemeente
Losser (urgentieregeling).

8

OW

17Z02158
17.0023397
18-07-2017

Parapluplan centrum Losser
INFO:
In de tweede helft van 2014 is een
integraal proces opgestart om het
centrum van Losser leefbaar,
aantrekkelijk en toekomstbestendig
te maken en te houden. Hierbij
worden de samenhangende themaonderdelen ambitie, visie, openbare
ruimte, gevels en
dienstverlening/gastvrijheid nader
uitgewerkt in het Parapluplan
centrum Losser.
Binnen ditzelfde proces wordt, in
nauwe samenhang met de
planontwikkeling voor het centrum,
het ontwerp van het aanliggende deel
van de Gronausestraat opgesteld.
De raad heeft op 10 mei 2016 het
ambitieniveau voor het centrum en
het inrichtingsprincipe voor de
Gronausestraat Noord vastgesteld.
Op basis van deze kaders is vanaf de
zomer 2016 gewerkt aan de
uitwerking van de plannen voor het
centrum en is het conceptschetsontwerp voor de
Gronausestraat-Noord opgesteld.

1. Kennis te nemen van en in te
stemmen met het eindconcept
Parapluplan centrum Losser.
2. Het onder punt 1 bedoelde
Parapluplan centrum Losser, bestaande
uit een document met twee bijlagen, op
grond van de inspraakverordening ter
inzage te leggen, waarbij figuur 5.2 uit
bijlage 2 van dit document (de kaart
“Parkeren centrum” met daarop
aangegeven de te behouden
parkeerplaatsen) ook als separaat
document ter inzage wordt gelegd.
3. De raad informeren conform
bijgaande raadsinformatiebrief.
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Tijdens het plan- en
participatieproces waarin deze
stukken tot stand zijn gekomen kwam
(in april 2017) naar voren dat het
wenselijk is om het
parkeeronderzoek te actualiseren.
Dat is inmiddels gebeurd en de
resultaten zijn verwerkt in bijgaande
stukken.
Met onderhavig besluit geeft u het
“eindconcept Parapluplan centrum
Losser” vrij voor de
inspraakprocedure waarin
belanghebbenden en inwoners
desgewenst aanvullend worden
geïnformeerd, stukken ter inzage
worden gelegd en een ieder
schriftelijk kan reageren. Aansluitend
kan, mede op basis van de
binnengekomen reacties, de
definitieve besluitvorming over het
Parapluplan centrum Losser
plaatsvinden.

Beslissing

