GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 17.O (23-04-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
23-04-2019
9:15 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, 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 16
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

ENSIA verantwoording over DigiD, Suwinet, BAG en BGT
Het college van burgemeester en wethouders legt met de collegeverklaring
ENSIA verantwoording af over de informatiebeveiliging van de DigiD en
Suwinet aansluitingen. De collegeverklaring is nodig om een definitief
assurance rapport op te stellen. Daarnaast legt het college verantwoording af
over het gebruik van de basisregistraties BAG en BGT.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie voor de BAG en
BGT en de verbetermaatregelen.
2. Kennis te nemen van de uitkomsten van de zelfevaluatie voor de
aansluitingen DigiD en Suwinet.
3. In te stemmen met de collegeverklaring ENSIA 2018 inzake
Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet en deze te ondertekenen.
4. In te stemmen met de raadsinformatie waarmee de raad geïnformeerd wordt
over de ENSIA verantwoording 2018.
5. Geheimhouding op te leggen op de collegeverklaring, bijlagen 1 DigiD en
bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring en het assurancerapport van de IT
auditor op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens
toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder.
6. De raad op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te
verzoeken de opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring, bijlagen 1
DigiD en bijlage 2 Suwinet behorende bij de collegeverklaring ENSIA 2018 en
het assurancerapport van de IT auditor tijdens de eerstvolgende vergadering te
bekrachtigen.

5

Principeverzoek herontwikkeling woonerf Bavelsweg 2 de Lutte.
De eigenaar van het woonerf Bavelsweg 2 de Lutte heeft een principeverzoek
ingediend en verzoekt het college om medewerking te verlenen aan de
vervangende nieuwbouw van een woning en nieuwbouw van een bijgebouw.
Het verzoek wordt ruimtelijk aanvaardbaar geacht. Het college wordt
geadviseerd in principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot
herontwikkeling van het woonerf Bavelsweg 2 de Lutte.
BESLUIT:
In principe medewerking verlenen aan het verzoek tot herontwikkeling van het
woonerf Bavelsweg 2 de Lutte.

6

Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel
2018/2019
Voor de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, liggen met ingang van 21
maart 2019 tot en met 8 mei 2019 ter inzage het ontwerp-Actualisatie
Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 en het ontwerp-Actualisatie
Omgevingsverordening. Hierin zijn eerder door Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten vastgestelde beleidswijzigingen opgenomen die nog moeten
worden doorvertaald in de Omgevingsvisie en -Verordening.
Een zienswijze kan alleen worden ingediend op die onderdelen die zijn
geactualiseerd. Dat betekent dat geen zienswijze kan worden ingediend over
onderdelen die ongewijzigd zijn gebleven of over onderwerpen die (nog) niet in
de Omgevingsvisie of -Verordening zijn opgenomen. Daarover kunnen pas
zienswijzen worden ingediend als sprake is van een algehele herziening van
de Omgevingsvisie en -Verordening. De geactualiseerde onderdelen betreffen
uitsluitend recente beleidswijzigingen waarover al eerder besloten is en herstel
van omissies en onduidelijkheden in teksten en kaarten. Deze geven geen
aanleiding om een zienswijze in te dienen.
BESLUIT:
1. Over het ontwerp-Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 en het
ontwerp-Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 geen
zienswijze indienen;
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde concept-raadsinfobrief.

7

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk passen
we jaarlijks de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning aan.
De nieuwe beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser
2019 zullen na publicatie in het gemeenteblad in werking treden.
BESLUIT:
1. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2019 gemeente Losser
vaststellen;
2. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad en instemmen met de
reactie van het college hierop.

8

Beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2019
Naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen en de uitvoeringspraktijk passen
we jaarlijks de beleidsregels jeugdhulp aan. De nieuwe Beleidsregels
jeugdhulp gemeente Losser 2019 zullen na bekendmaking in werking treden.
De participatieraad heeft op 31 maart 2019 een schriftelijke reactie gegeven op
onderliggende stukken. Het advies van de participatieraad is in zijn geheel
overgenomen en heeft geleid tot inhoudelijke wijzigingen.
BESLUIT:
1. Vaststellen van de Beleidsregels jeugdhulp gemeente Losser 2019;
2. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad en instemmen met de
reactie van het college hierop.

9

Ter inzage legging voorontwerpbestemmingsplan "Losser Centrum 2019"
Voor het centrum van Losser gelden twee bestemmingsplannen. Te weten het
bestemmingsplan “Centrum Losser 2007” (vastgesteld 22 april 2008) en “Het
Zijland 2006” (vastgesteld 27 maart 2007). Deze bestemmingsplannen zijn
inmiddels gedateerd. Om te beschikken over een actueel juridisch-planologisch
kader is het bestemmingsplan “Losser Centrum 2019” opgesteld. Dit
bestemmingsplan is hoofdzakelijk actualiserend en conserverend van aard.
Dit betekent dat de bestaande situatie (opnieuw) planologisch wordt
vastgelegd. Het college wordt geadviseerd het voorontwerpbestemmingsplan

ter inzage te leggen.
BESLUIT:

1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Losser Centrum 2019";
2. De inspraaktermijn bepalen op zes weken.

