GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 11.O (16-03-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
16-03-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Essen, A. de Jong, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
J. van dam

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

Beantwoording vragen Burgerforum ex artikel 39 RvO (21Z00445)
Op 15 februari 2021 heeft Burgerforum het college een aantal
vragen gesteld op grond van artikel 39 van het 'Reglement
van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden
van de gemeenteraad van Losser'. De vragen hebben
betrekking op het (PMD) afvalbeleid. Voorgesteld wordt
middels bijgaande brief deze vragen te beantwoorden.
BESLUIT:
Middels bijgaande brief de vragen van Burgerforum
aangaande het afvalbeleid beantwoorden.

5

Verzoek functiewijziging aan Martinusplein 22 te Losser (21Z00375)
Er is een omgevingsvergunning ingediend voor een
functiewijziging aan Martinusplein 22 te Losser om de verhuur
van duurzame elektrische vervoersmiddelen toe te staan. Het
gevraagde past niet binnen het geldende bestemmingsplan
“Losser Centrum 2019” waar de gronden zijn bestemd tot
‘Centrum - 1’, omdat te plaatse verhuur van elektrische
vervoersmiddelen niet binnen de bestemde gronden voor;
detailhandel, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en
dienstverlening passen. De initiatiefnemer beoogt zijn nieuwe
onderneming "Uit in Twente" te starten op deze locatie met
verhuur van duurzame elektrische vervoersmiddelen (denk
aan fietsen, scooters, e-choppers e.d.) in de vrijetijdsector.
Om de functiewijziging op de betreffende gronden mogelijk te
maken is maatwerk middels een planologische procedure
noodzakelijk.
BESLUIT:
1. Met toepassing van artikel 2.9 lid b van de “Beleidsregels
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente
Losser” medewerking verlenen aan de functiewijziging wat de
mogelijkheid van het verhuur van duurzame elektrische
vervoersmiddelen mogelijk maakt aan Martinusplein 22 te Losser.
2. Met de aanvrager een planschadeovereenkomst sluiten.

6

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Losser 2021
(21Z00028)
De gemeente is verplicht een regeling vast te stellen op basis
waarvan ouder(s)/verzorger(s) van een leerling aanspraak kan
maken op bekostiging van de vervoerkosten van en naar
school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het vervoer naar
speciaal onderwijs dat verder weg is dan drie kilometer of in
situaties waarbij het zelfstandig reizen naar school door een
beperking niet lukt. De manier om te beoordelen of iemand in
aanmerking komt, is beschreven in de verordening
‘bekostiging leerlingenvervoer’. De uitvoering van de
verordening van de gemeente Losser ligt bij gemeente
Enschede. Onderliggende verordening is gebaseerd op de
modelverordening van de VNG en gelijk aan de nieuwe
verordening van de gemeente Enschede. Dit maakt het
uitvoeren van de verordening door de consulenten leerling
vervoer efficiënter.
BESLUIT:
De verordening ‘bekostiging leerlingenvervoer 2021’ ter
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen, onder
gelijktijdige intrekking van de verordening ‘leerlingenvervoer 2017’.

7

Omgevingsvergunning dakopbouw woning Tulpstraat 45, Losser
(20Z02317)
Er is een omgevingsvergunning ingediend voor een
dakopbouw aan de Tulpstraat 45 te Losser. Het gevraagde
past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Losser dorp
2019’ waar de gronden zijn bestemd tot ‘Enkelbestemming
wonen’, omdat er van de maximale bouw en goothoogte wordt
afgeweken. Ruimtelijk is het gevraagde aanvaardbaar in
afstemming met de welstandscommissie. Voorgesteld wordt
om de dakopbouw mogelijk te maken middels maatwerk van
de ‘beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden
gemeente Losser’.
BESLUIT:
1. Met toepassing van artikel 2.1 Plaatsen van een
bijbehorend bouwwerk binnen de bebouwde kom lid 3, van
de ‘Beleidsregels Planologische afwijkingsmogelijkheden
2018 gemeente Losser” medewerking te verlenen aan de
dakopbouw aan de Tulpstraat 45.
2. Met de aanvrager een planschadeovereenkomst sluiten.

8

Preventieakkoord Losser (20Z02286)
In de VNG-brief van 2 oktober 2020 is aangekondigd dat er
uitvoeringsbudget voor gemeenten beschikbaar komt voor de
uitvoering van Lokale Preventieakkoorden. Gemeenten kunnen
een aanvraag doen voor een uitvoeringsbudget wanneer zij
een lokaal preventieakkoord hebben afgesloten en deze aan
de gestelde voorwaarden voldoet. Geadviseerd wordt onder
begeleiding van een preventieformateur een lokaal
preventieakkoord op te stellen en op basis hiervan
uitvoeringsbudget aan te vragen.

BESLUIT:
Instemmen met het opstellen van een lokaal preventieakkoord.
9

Mandaat kwaliteitsconvenant, contractmanagement en toezicht op
leerroutes nieuw inburgeringsstelsel (20Z02133)
De inburgering van nieuwkomers in Nederland dient er aan bij
te dragen dat zij zo snel mogelijk meedoen in Nederland, het
liefst via betaald werk. In het huidige inburgeringsstelsel is dit
onvoldoende het geval. Het huidige stelsel wordt dan ook
grondig herzien en de nieuwe Wet Inburgering treedt op
streefdatum 1 januari 2022 in werking.
De veertien Twentse gemeenten werken in de voorbereiding
op dit nieuwe stelsel nauw met elkaar samen. Een van de
onderdelen waarop samenwerking plaatsvindt is de inkoop
van de leerroutes. In eerdere bestuurlijke overleggen is
afgesproken dat de gemeente Enschede de inkoop namens
de Twentse gemeenten uitvoert voor de onderwijsroute en B1route, en daarnaast gedurende de looptijd van de
overeenkomsten met taalaanbieders het contractmanagement
en toezicht uitvoert. Met dit mandaat wordt deze afspraak
geformaliseerd.
BESLUIT:
1. Instemmen met het kwaliteitsconvenant taal en inburgering.
2. Het college van de gemeente Enschede mandateren het kwaliteitsconvenant
taal en inburgering namens de veertien Twentse gemeenten aan te gaan.
3. Het contractmanagement en toezicht op de leerroutes B-1 en
Onderwijsroute in het nieuwe inburgeringstelsel neerleggen bij de gemeente
Enschede.

10

Verkoop perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer
2875 (gedeeltelijk) (21Z00662)
Op 23 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Losser het
bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingplan
buitengebied boerderij Beernink” gewijzigd vastgesteld.
Voorgenoemd bestemmingsplan voorziet in de planologische
mogelijkheden tot herbouw van de rijksmonumentale boerderij
Beernink als burgerwoning, inclusief bijbehorende ontsluiting.
Een deel van deze ontsluiting wordt gerealiseerd op
gemeentelijke grond. Het betreft het perceel kadastraal
bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 2875
(gedeeltelijk) ter grootte van circa 1435 m². Toekomstig
bewoner van boerderij Beernink heeft verzocht dit perceel
gedeeltelijk aan te kopen. Het college wordt geadviseerd om
in te stemmen met de verkoop.
BESLUIT:
Instemmen met de verkoop van het perceel kadastraal
bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 2875
(gedeeltelijk) ter grootte van circa 1435 m² voor de
getaxeerde prijs van € 6,- per m2 , totaal € 8610,-- k.k.

11

Art. 39 vragen PvdA inzake SprenghenParc (19Z03017)
De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld n.a.v. de
besluitvorming over het initiatief van SprenghenParc.
In bijgaande conceptbrief zijn de vragen van een antwoord
voorzien.
BESLUIT:
Fractie PvdA middels bijgaande conceptbrief beantwoorden.

