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Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 13.O
d.d. 27-03-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 13.NO
d.d. 27-03-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

Dienstverleningsovereenkomst
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente
INFO:
Deze dienstverleningsovereenkomst
(DVO) is een set van afspraken over
de diensten en de bijbehorende
randvoorwaarden die het
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente (GBT) levert aan gemeenten.
Het geeft invulling aan de
samenwerking onder de
gemeenschappelijke regeling die de
gemeenten en het GBT hebben
afgesloten.
De dienstverleningsovereenkomst
omvat een lijst van diensten, geeft
invulling aan de wijze waarop het
GBT haar inwonercontacten willen
vormgeven, geeft inzage in het
relatiebeheer en regelt een aantal
aanvullende afspraken die het GBT
met gemeenten heeft gemaakt. Aan
het college van B&W wordt een
voorstel voorgelegd om in te
stemmen met de nieuwe DVO tussen
het GBT en de gemeente Losser,
met ingangsdatum 01-01-2018 en in
te stemmen met de systematiek van
de financiële doorrekening naar de
gemeente vanaf 01-01-2019.

Dienstverleningsovereenkomst aangaan
met het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente voor onbepaalde tijd, deze
wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig
aangepast in samenwerking tussen
GBT en de gemeenten.

18Z00848
18.0009508
20-03-2018
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6

BSP

18Z00198
18.0004430
05-02-2018

Ontwikkeling Austweg 7 en
Peulkespad te De Lutte
INFO:
Voorgesteld wordt om medewerking
te verlenen aan het verzoek van
Bureau Takkenkamp BV ( namens
de eigenaar) om het perceel Austweg
7 te De Lutte, met een
kassencomplex c.a., volledig te
saneren. Een compensatiewoning
kan aan het Peulkespad te De Lutte
worden gebouwd. De voormalige
bedrijfslocatie aan de Austweg wordt
na sanering gereserveerd voor een
compensatie bouwkavel nadat elders
in de gemeente Losser sanering van
een voormalig agrarisch bedrijf heeft
plaatsgevonden conform geldend
Rood voor Rood beleid. Een
bestemmingsplanherziening is
noodzakelijk.

Aanvrager conform de bijgevoegde
conceptbrief berichten dat onder
voorwaarden medewerking wordt
verleend aan het principe verzoek om
Rood voor Rood toe te passen op de
percelen Austweg 7 en het Peulkespad
te De Lutte.

7

BCO

16Z03533
18.0009284
19-03-2018

Aanwijzing als aanbestedende
dienst/mandaatverlening inkoop
Jeugdhulp en Ondersteuning
INFO:
Op 6 maart 2018 heeft het college
ingestemd met de strategie voor de
inkoop van Jeugdhulp en WMO.
Dit betrof de verdere uitwerking van
het Twents inkoopmodel. Verder
heeft het college ingestemd met het
daadwerkelijk opstarten van het
inkoopproces. Hiervoor moet nog
een aantal formeel-juridische zaken
worden geregeld, zoals het
aanwijzen van de Regio Twente als
aanbestedende dienst en het
verlenen van mandaat voor
besluitvorming rondom
overeenkomsten.

1. De Regio Twente aanwijzen als
aanbestedende dienst voor het
inkoopproces Jeugdhulp en
Ondersteuning en in te stemmen met de
bijgaande Volmacht Europese
aanbesteding, waarmee tevens de
benodigde mandaten, machtigingen en
volmachten voor de inkoop worden
verleend.
2. Aan de voorzitter van de
Bestuurscommissie OZJT mandaat
verlenen voor besluiten tot ontbinding
van overeenkomsten die voortvloeien uit
de onderhavige inkoop en deze te
ondertekenen (besluit burgemeester).

