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Tijd
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Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 10
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Regionaal projectplan Integrale cliëntondersteuning
Het kabinet en het ministerie van VWS benadrukken het belang van een
goed aanbod voor onafhankelijke cliëntondersteuning. In het
Regeerakkoord zijn om deze reden extra middelen opgenomen voor
cliëntondersteuning.
Met de extra middelen wil het kabinet met gemeenten, zorgkantoren en
alle andere partijen een impuls geven aan onafhankelijke
cliëntondersteuning.
Vanuit het ministerie van VWS Ieder(in) en de Koepel Adviesraden
Sociaal Domein is vorig jaar het koploperstraject cliëntondersteuning
ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij de doorontwikkeling en
bekendheid van cliëntondersteuning en om gemeente kennis en
ervaring onderling te laten uitwisselen. Na een succesvolle eerste traject
koplopers cliëntondersteuning afgelopen jaar is besloten om dit jaar
een nieuw traject vorm te geven (koploperstraject II) en hier weer een
aantal gemeenten voor te selecteren. De regio Twente is geselecteerd
als koploper cliëntondersteuning II. Het koplopers traject heeft een
doorlooptijd van 2 jaar.
De Regio Twente heeft een projectplan opgesteld, waarin wordt
beschreven hoe de regio Twente het koploperstraject en de subsidie de
komende twee jaar wil gaan invullen.
BESLUIT:
1. Instemmen met de subsidieaanvraag zoals beschreven in bijgevoegd

projectplan;
2. Instemmen met de uitvoering van het projectplan "Integrale
cliëntondersteuning in Twente 2019-2021" mits de gevraagde subsidie
zoals beschreven in het projectplan door het ministerie van VWS wordt
verstrekt.
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Deelname aan MaaS-pilot Twente
Twentse gemeenten werken nauw samen bij de realisatie van
doelgroepenvervoer voor hun inwoners. Om de Twentse visie op vervoer
nader vorm te geven bestaat de mogelijkheid om op Twentse schaal
mee te doen aan de landelijke pilot Mobility as a Service (MaaS). Dit met
het doel om alle vormen van vervoer, passend bij de reisbehoefte, van
deur tot deur en zonder belemmeringen tussen de vervoeropties,
beschikbaar te stellen via één app. Het Ministerie van I&W en de
provincie Overijssel stellen hiervoor financiële middelen beschikbaar.
BESLUIT:
In te stemmen met:
1. Deelname aan het Twentse onderdeel van de landelijke
MaaS-pilot;
2. Beschikbaar stellen van financiële middelen gedurende drie jaar ten
bedrage van totaal
€ 16.955,-3. De voorzitter van de bestuurscommissie OZJT mandateren om
namens de gemeente Losser de overeenkomst met het Rijk te
ondertekenen.
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Mandatering aanwijzing toezichthouders
Om hun werkzaamheden te kunnen doen, moeten de toezichthouders
van de ODT ook als zodanig worden aangewezen. Daar er nu
toezichthouders uit diverse gemeenten c.a. werkzaam zijn bij de ODT is
het praktisch dat zij worden aangewezen door de directeur van de ODT
en niet dat telkenmale zij moeten worden aangewezen door de
individuele gemeenten.
BESLUIT:
1. De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders krachtens
artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen (Wabo) te
mandateren aan de directeur van de Omgevingsdienst Twente;
2. Bovenstaande bevoegdheid te mandateren onder de volgende
voorwaarden:
a. Het aanwijzen als toezichthouder heeft betrekking op alle personen
die in opdracht van de Omgevingsdienst Twente, uit hoofde van hun

taak, toezicht houden (generieke aanwijzing);
b. De aanwijzing heeft betrekking op het toezicht op de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo, onderdeel milieu, en voor zover het
een inrichting is waarvoor Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag
zijn: bouw en sloop), de Wet milieubeheer (Wm), de Wet
bodembescherming (Wbb) en de daarop gebaseerde besluiten en
regelingen, dan wel de regelingen ter vervanging van deze wetten voor
zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk
veranderen;
c. De aanwijzing heeft tevens betrekking op ketentoezicht op de onder
b genoemde wetten;
d. De aanwijzing en daarmee de bijbehorende bevoegdheden van de
toezichthouder vervallen bij uitdienst treden van de Omgevingsdienst
Twente dan wel bij beëindiging van de tijdelijk opdracht (inhuur);
3. Het besluit bekend te maken.
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Concept-meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 en
veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland
Voorafgaand aan de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan van de
Politie Oost-Nederland en de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland hoort
de burgemeester op grond van artikel 38b Politiewet de gemeenteraad
over het meerjarenbeleidsplan. Het college wordt gevraagd om deze
ook te onderschrijven.
BESLUIT:
De raad voorstellen het concept Meerjarenbeleidsplan politie 20192022 en de Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland te
onderschrijven.
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Vaststelling zonneveldenbeleid
Met de vier Noordoost Twentse (NOT) gemeenten is samengewerkt aan
bijgevoegde notitie voor ontwikkelingsmogelijkheden voor
grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente. In de notitie is een
voorkeursvolgorde aangegeven voor mogelijke locaties. De eerste
voorkeur gaat uit naar plaatsing op daken, daarna tijdelijke invulling op
bedrijventerreinen of braakliggende terreinen. Als laatste optie wordt
gedacht aan plaatsing op cultuurgronden, waarbij moet worden voldaan
aan ruimtelijke inpassing, participatie van de omgeving en een
maatschappelijke investering.
Naar aanleiding van ingediende inspraakreacties tegen het
ontwerpbeleid is het beleid op onderdelen aangepast.

BESLUIT:
1. De raad voorstellen om de notitie "Ontwikkelingsmogelijkheden
voorgrootschalige
zonnevelden in Noordoost Twente" vast te stellen;
2. De raad voorstellen om de inspraakreacties (gedeeltelijk) over te
nemen.
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Beleidsnota Integratie Statushouders
Het Rijk heeft voor de verhoogde instroom van statushouders
aanvullende rijksmiddelen ingezet voor de bevordering van huisvesting
en integratie van statushouders. De gemeente Losser wil deze extra
financiële middelen inzetten om de nieuwkomers in Losser zo succesvol
mogelijk te laten integreren. De gemeente Losser vindt het belangrijk
dat iedereen naar vermogen participeert in de (lokale) samenleving. Een
succesvolle integratie vereist het nemen van eigen verantwoordelijkheid
van de statushouder, maar ook een samenleving die iedereen gelijke
kansen biedt. Meedoen door de taal te leren, aan het werk te zijn en
actief deelnemen aan de samenleving zijn sleutelbegrippen om tot een
succesvolle integratie te komen.
Vanaf de wijziging van de Wet Inburgering in 2013, waarbij de regie van
gemeenten werd ingetrokken en de nieuwkomers zelf verantwoordelijk
werden gesteld voor hun inburgering en integratie, is er door de
gemeente geen beleidsnota ontwikkeld voor deze doelgroep. In aanloop
op de aangekondigde wetswijziging en de beschikbare middelen heeft
de gemeente Losser voor 2019 en 2020 een beleidsnota opgesteld. In
deze nota geven we aan welke trajecten de gemeente Losser reeds heeft
ingezet en wat we extra willen gaan organiseren om de beschikbare
middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor 2019-2020.
BESLUIT:
1. Instemmen met de Beleidsnota Integratie Statushouders;
2. De raad voorstellen de Beleidsnota Integratie Statushouders vast te
stellen;
3. Kennisnemen van het advies van de Participatieraad en instemmen
met de reactie van het college hierop.

