GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 11.O (10-03-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
10-03-2020
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

Presentatie Armoedebeleid - Tineke Hinrichs
1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 10
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Provinciale inpassingsplan (PIP) Dinkeldal Zuid (20Z00375)
Binnen de gemeente Losser zijn twee Natura2000-gebieden
aangewezen door de minister van LNV. Die aanwijzing op
basis van Europese regelgeving was nodig om de in die
gebieden aanwezige bijzondere flora en fauna te beschermen.
Daarvoor zijn (extra) inrichtingsmaatregelen nodig die
inmiddels zijn uitgewerkt in Inrichtingsplannen. De provincie is
verantwoordelijk voor de realisatie van die maatregelen. De
uitvoering is echter niet overal mogelijk op basis van de
geldende bestemmingsplannen, die moeten daarvoor
aangepast worden. De provincie heeft de gemeenten
gevraagd of de gemeenten dit zelf willen regelen of het
overlaten aan de provincie. De gemeenteraad van Losser
heeft er op 14 juni 2016 voor gekozen om de uitvoering van
de maatregelen te regelen via provinciale inpassingsplannen
(PIP’s).
De provincie heeft nu het ontwerp-PIP Dinkeldal Zuid
toegezonden. De gemeenteraad moet worden “gehoord” over
die plannen en heeft de mogelijkheid een zienswijze in te
dienen. Inhoudelijk en procedureel is er geen reden om
opmerkingen te maken. De raad kan daarom, overeenkomstig
de bijgaande concepten van een raadsvoorstel, raadsbesluit
en antwoordbrief, voorgesteld worden om geen zienswijze in
te dienen.
BESLUIT:
De Raad overeenkomstig het bijgaand raadsvoorstel
voorstellen, om na kennisname van de inhoud van de
documenten, te verklaren dat er geen aanleiding bestaat
om een zienswijze in te dienen en de provincie daarover te
informeren overeenkomstig bijgaande antwoordbrief.

5

Besteding armoedemiddel (20Z00331)
De gemeente heeft middelen om de effecten van armoede
onder inwoners te verkleinen, waarvan ongeveer de helft
specifiek bedoeld is voor kinderen in armoedesituaties.
Het college neemt kennis van een overzicht van de (beoogde)
besteding van armoedemiddelen in 2020 en informeert de
raad hierover.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van het (beoogde) bestedingsoverzicht
2020 van de middelen ten behoeve van de bestrijding
van de gevolgen van armoede, inclusief de middelen
specifiek bedoeld voor kinderen in armoede situaties.
2. Continuering van het budget voor de coördinator
armoedebeleid betrekken bij de integrale afweging in
de voorjaarsnota 2020.
3. De raad hierover te informeren via gewijzigde
raadsinformatiebrief.

6

Inzetten beschikbare middelen 2020 voor overheidsparticipatie
(19Z01453)
Uw college en de raad hebben besloten actief uitvoering te
willen geven aan inwoner- en overheidsparticipatie.
De kaders en de handvatten hiervoor zijn opgenomen in de
nota inwonerparticipatie, welke op 10 december 2019 door
de raad is vastgesteld.
In de begroting 2020 is een bedrag opgenomen voor de
implementatie van inwonerparticipatie en contactambtenaar
dorpsraden. Wij stellen voor dit budget in te zetten voor het
vormgeven van overheidsparticipatie.
BESLUIT:
1. De beschikbare middelen in de gemeentebegroting 2020
voor inwonerparticipatie en contactambtenaar dorpsraden ad
€ 40.000 inzetten voor het vormgeven van
overheidsparticipatie.
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Vaststelling ”wijzigingsplan Kraal de Kunne” t.b.v. wijziging van de
bestemming ”Agrarisch 2” in de bestemming ”Natuur-Natuur en bos”.
(19Z01341)
Op 3-06-2019 heeft uw college besloten medewerking te
verlenen aan een wijzigingsplan t.b.v. het deelproject “de Kunne”
aan de Zandhuizerweg te de Lutte. Het ontwerp ”wijzigingsplan
Kraal de Kunne” heeft met ingang van 14 november 2019 zes
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is er één
zienswijze ingediend. De zienswijze is vervat in een
zienswijzennota. Voorgesteld wordt de zienswijze ontvankelijk te
verklaren en het wijzigingsplan ongewijzigd vast te stellen.

BESLUIT:
1. De ingebrachte zienswijze, opgenomen in de als bijlage bijgevoe
‘Zienswijzennota wijzigingsplan Kraal de Kunne’ ontvankelijk
verklaren.
2. De ingebrachte zienswijze, opgenomen in de als bijlage
bijgevoegde ‘Zienswijzenota wijzigingsplan Kraal de Kunne’
geeft geen aanleiding tot aanpassing van het wijzigingsplan.
3. Het bestemmingsplan Buitengebied "wijzigingsplan Kraal de
Kunne" ongewijzigd vast te stellen.
4. Reclamant overeenkomstig de zienswijzennota middels een
brief informeren.
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Vaststelling "Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening
Mensmanweg 1 Beuningen" (17Z03795).
Het ontwerp "Bestemmingsplan Buitengebied partiële
herziening Mensmanweg 1 Beuningen" heeft voor een periode
van zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn
zijn er geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld
het bestemmingsplan vast te stellen.
BESLUIT:
1. Raad voor te stellen het "Bestemmingsplan Buitengebied
partiële herziening Mensmanweg 1 Beuningen" zoals deze
ter inzage heeft gelegen en tevens langs elektronische
weg beschikbaar is gesteld (NL.IMRO.0168.bp008vzp17ph03-0301)
ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
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Concept-detailhandelsvisie en verordening stimulering
kernwinkelgebieden gemeente Losser (17Z00664)
De concept-detailhandelsvisie en het daarin opgenomen
flankerend beleid is geactualiseerd. Ten behoeve van de
uitvoering van het flankerend beleid is de subsidieverordening
stimulering kernwinkelgebieden opgesteld. Tevens is
voorgesteld de zienswijzenprocedure ten behoeve van de
concept-detailhandelsvisie op te starten.
BESLUIT:
1. Instemmen met de concept-detailhandelsvisie;
2. Instemmen met de concept-subsidieverordening stimulering
detailhandel kernwinkelgebieden;
3. De zienswijzenprocedure ten behoeve van de conceptdetailhandelsvisie opstarten.
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Vergadering AB Regio Twente 6 maart 2020 (20Z00287).
Besluit van 03-03-2020
Op 6 maart 20202 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf
worden het gemeentelijke standpunt met betrekking tot de
agenda vastgesteld in het college. Dit standpunt wordt
meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. De
gemeenteraad wordt achteraf ingelicht over het door het
college ingenomen standpunt.
BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt ten aanzien de agenda voor
de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 6 maart 2020 gewijzigd vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief van
dit standpunt op de hoogte brengen.

