GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 17.O (28-04-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
28-04-2021
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 16
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Verrekening neveninkomsten 2020 ( 21Z00890)
Ieder jaar dienen burgemeesters en wethouders volgens
artikel 44, lid 6 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Wet
schadeloosstelling leden Tweede Kamer opgave te doen van
eventuele neveninkomsten over het voorgaande jaar. In dit
geval over het jaar 2020. Alle betreffende wethouders en de
burgemeester hebben de gegevens ingevuld in de door het
Ministerie van BZK ter beschikking gestelde webapplicatie en
op basis van de ingevoerde gegevens geldt dat er bij geen
van de politieke ambtsdragers verrekening plaats hoeft te
vinden.
BESLUIT:
Voor de burgemeester en de wethouders goedkeuring
te geven aan de opgaven over het jaar 2020 waarvan
de neveninkomsten nihil zijn

5

GR Gezondheid en GR Recreatieschap (21Z00363)
In het kader van de transitie van de Regio Twente wordt de
huidige Regeling Regio Twente omgezet in een GR
Gezondheid. Daarnaast wordt een nieuwe
bedrijfsvoeringsregeling GR Recreatieschap Twente
opgericht. Ingestemd wordt met de wijziging van de GR Regio
Twente naar de GR Gezondheid en met het oprichten van de
GR Recreatieschap Twente. Verder wordt de gemeenteraad
op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet
gemeenschappelijke regelingen gevraagd om toestemming
voor beide besluiten
BESLUIT:
1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad
de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente,
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling en het
daarbij behorende amenderingsvoorstel oprichten.
2. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad
de Regeling Regio Twente in zijn geheel wijzigen in de
Gemeenschappelijke regeling Gezondheid, overeenkomstig

de bij dit besluit gevoegde regeling en het daarbij behorende
amenderingvoorstel.
3. De gemeenteraad voorstellen toestemming te verlenen
voor de oprichting van het Recreatieschap Twente en de
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio Twente
in de Gemeenschappelijke regeling Gezondheid.
6

Regionale werkwijze continuïteitsbijdrage doelgroepenvervoer n.a.v.
Corona (21Z00037)
Het Rijk en de VNG hebben in juni 2020 een oproep gedaan aan gemeenten
om lokaal maatwerkafspraken te maken over de continuïteitsbijdrage voor het
doelgroepenvervoer. In oktober 2020 is door het Rijk en VNG gevraagd, dit te
continueren tot in ieder geval 1 januari 2021. Recente ontwikkelingen m.b.t.
Corona maken het noodzakelijk om in ieder geval voor de eerste helft van 2021
ook afspraken te maken.
BESLUIT:
1. In te stemmen met continuering van de continuïteitsbijdrage voor het
doelgroepenvervoer n.a.v. Covid-19, voor de periode januari 2021 tot uiterlijk
einde contract.
2. In te stemmen met een splitsing van de continuïteitsbijdrage voor het
doelgroepenvervoer, in een vast deel en een variabel deel.
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Afwijken van het bestemmingsplan Hoofdstraat 182-184 in Overdinkel
voor realisatie van een gezondheidscentrum ( 20Z01762)
Plan heeft betrekking op realisatie van een gezondheidscentrum in Overdinkel.
Daarvoor wordt aan de achterkant van
de kerk en pastorie een aanbouw gebouwd van ca. 540 m².
Op grond van het bestemmingsplan is deze aanbouw niet
toegestaan. Buiten het bouwvlak van de bestemming zijn
geen gebouwen toegestaan.
Het college kan met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a,
sub 2, van de Wabo hiervoor afwijken van de voorschriften
van het bestemmingsplan.
BESLUIT:
1. Afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan
om buiten het bouwvlak van de bestemming een aanbouw mogelijk
te maken behoeve van de realisatie van een gezondheidscentrum.
2. Planschadeovereenkomst sluiten met aanvrager
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Medewerking tijdelijke uitbreiding terrassen horeca (20Z01194)
Het is gewenst om waar mogelijk medewerking te verlenen
aan tijdelijke uitbreiding van terrassen bij horecabedrijven
zodat men per direct meer gebruiksruimte heeft om gasten
op het terras te ontvangen. Voorgesteld wordt hiermee in te
stemmen en dezelfde werkwijze te hanteren als in 2020.
Concreet houdt dit in dat medewerking kan worden verleend
door middel van een gedoogbesluit. De ondernemers die in
2020 schriftelijk een verzoek hebben ingediend hebben
desgevraagd te kennen gegeven ook nu graag op die wijze
medewerking van de gemeente te krijgen. Men moet hiervoor
(nog) wel een aanvraag indienen.

BESLUIT:
1. Instemmen met de in de toelichting genoemde praktische
toetsingscriteria voor tijdelijke uitbreiding van terrassen bij
horeca inrichtingen.
2. Aanvragen die passen binnen het in de toelichting
genoemde toetsingskader kunnen in mandaat worden
afgedaan door het hoofd van het team PVH.
3. De mogelijkheid voor het uitbreiden van terrassen met toepassing
van de toetsingscriteria geldt tot uiterlijk 1 november 2021
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Raadsinformatie en dashboard Corona (20Z00801)
Als gevolg van het Corona-virus zijn door of namens uw
college maatregelen genomen in de aanpak ter bestrijding
van dit virus en ter verzachting van de gevolgen hiervan.
De maatregelen sluiten aan op en/of hebben betrekking op
de uitvoering van de door het Rijk vastgestelde maatregelen.
De raad is door uw college in eerdere raadsinformatiebrieven
geïnformeerd over maatregelen en ontwikkelingen. Via de
Corona-dashboards werd de raad op de hoogte gehouden
van de effecten van Corona op de lokale samenleving.
Dit voorstel adviseert het college de raad te informeren over
de actuele stand van zaken middels een raadsinformatiebrief
en Dashboard Corona over maart jl. .
BESLUIT:
De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief en
Dashboard Corona informeren over de voortgang in de
aanpak, getroffen maatregelen en lokale effecten met
betrekking tot het Corona-virus.
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Ontwikkelscenario's de Geurmeij (19Z03017)
Het raadspresidium heeft verzocht om de effecten van de
verschillende ontwikkelscenario’s voor de Geurmeij in beeld te
brengen en aan de raad voor te leggen.
In bijgevoegde notitie worden de effecten in beeld gebracht en
worden de relevante feiten en omstandigheden benoemd.
BESLUIT:
Notitie Ontwikkelscenario’s de Geurmeij aan de raad voorleggen.

