GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 13.O (30-03-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
30-03-2021
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 12
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Uitgangspunten Voorjaarsnota 2021 - 2025 (21Z00661)
Het proces voor het opstellen van de Voorjaarsnota is
gestart. Het is nodig dat het college hiervoor uitgangspunten
formuleert.
BESLUIT:
1. De uitgangspunten Voorjaarsnota 2021-2025 vast stellen;
2. Instemmen met bijgevoegde raadsinfo en deze naar de
raad versturen.

5

Jaarverslag VTH 2020, fysiek domein (21Z00396)
Op grond van het Besluit omgevingsrecht dienen
burgemeester en wethouders jaarlijks verslag te doen van de
uitvoering binnen het vakgebied vergunningen, toezicht en
handhaving. In het verslag wordt aangegeven waar de
beschikbare capaciteit op in is gezet en of zich
bijzonderheden hebben voorgedaan. Dit wordt ook
meegenomen door de provincie in het kader van het
Interbestuurlijk toezicht. Dit document is een
overgangsdocument. Doelen in dit verslag zijn gebaseerd op
de doelenboom; vorig jaar is echter een nieuw beleid
opgesteld, dat in januari is vastgesteld. In dit verslag wordt
hier al wel een korte doorkijk naar gemaakt c.q. een koppeling
gelegd.
BESLUIT:
1. Het jaarverslag VTH 2020 vaststellen;
2. Het jaarverslag VTH 2020 bekendmaken aan de gemeenteraad;
3. Het jaarverslag VTH 2020 toesturen naar de provincie.

6

Mandaat en volmacht regionale risico-analyse (20Z01960)
Medio vorig jaar heeft u besloten deel te nemen in een
provincie breed proces om te komen tot de gezamenlijke
aanbesteding en aanschaf van een risicoanalysetool voor het
kunnen prioriteren van de uitvoering van de VTH taken in het
fysieke domein. Zoals u is medegedeeld heeft deze
aanbesteding tot dusver helaas niet geleid tot gunning van de

opdracht aan een van de aanbieders.
In opdracht van de bestuurlijk en de ambtelijke
opdrachtgevers heeft de projectgroep VTH risicoanalyse
Overijssel het aanbestedingsproces doorgezet. Gelet hierop
en op de niet geslaagde aanbesteding in eerste aanleg, heeft
de projectgroep het in eerste aanleg gebruikte offerteverzoek
aangepast. Dit heeft geleid tot de bijgevoegde
“offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0”.
Dit proces tot aanpassing is doorlopen in nauwe
samenwerking met inkopers van de provincie, 8TLG (inkopers
regio Twente), DOWR en een AVG specialist
BESLUIT:
Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande "offerteaanvraag aanschaf
risicoanalyse VTH-tool 2.0" t.b.v. de provinciebrede
aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken
door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
2. Het mandaatbesluit aan college van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Overijssel d.d. 1 september 2020 van
toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde
"offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0"
inclusief programma van eisen
De burgemeester besluit:
De Provincie Overijssel als uitvoerder van de aanbesteding
volmacht en machtiging te verlenen voor alle handelingen
in de hierboven genoemde aanbestedingsprocedure.
7

Voorlopig ontwerp Regionale Energiestrategie Twente 1.0 (21Z00658)
De aanleiding voor het opstellen van de Regionale
Energiestrategie (RES) in Twente is het landelijke
Klimaatakkoord (2019). In het Klimaatakkoord is Nederland
opgedeeld in 30 energieregio’s. Het Rijk vraagt van de dertig
regio’s in Nederland, die werken aan de energietransitie, een
voorstel te maken om gezamenlijk 35 Terawattuur (TWh)
duurzame elektriciteit op land op te wekken in 2030. Twente is
één van de 30 energieregio’s die een bijdrage levert aan het
behalen van de doelen en afspraken in het Klimaatakkoord. In
het voorlopige ontwerp RES Twente 1.0 staat beschreven wat
de bijdrage van Twente is.
Noordoost Twente maakt als geheel onderdeel uit van deze
samenwerking in Twente en draagt gezamenlijk - onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad - 225
GWh bij aan de concept RES Twente van 1,5TWh.
De gemeente Losser levert via NO-Twente haar bijdrage aan
het Klimaatakkoord. Hierbij zijn de duurzaamheidsvisie en de in
het coalitie genoemde aantallen het kader voor onze bijdrage
aan de RES Twente 1.0 leidend.
De RES Twente 1.0 is een strategisch koersdocument met
daarin op hoofdlijnen opgenomen hoe we richting 2030 kunnen
varen om in Twente 1,5 TWh aan elektriciteit op te wekken met
wind- en zonne-energie.
Door nu het voorlopige ontwerp RES Twente 1.0 aan de raden
voor te leggen, kunnen zij hierover een opiniërend oordeel

vormen en deze meegeven aan andere
volksvertegenwoordigers, de programma-organisatie en de
stuurgroep RES Twente. De reacties worden meegenomen bij
de totstandkoming van het definitieve ontwerp RES Twente 1.0.
BESLUIT:
1. Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES
Twente 1.0 als strategisch koersdocument.
2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14
Twentse gemeenten, waterschappen en provincie:
a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur
(Twh) duurzaam elektriciteit opwekken met een
combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij elke
gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen
bijdrage in Gwh. Hierbij is overprogrammering in de
planfase mogelijk nodig, vanwege te verwachten
planuitval (op basis van ervaring is dat 30%).
b. de uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente.
3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om te komen tot
de RES Twente 1.0. Deze afspraken zijn bijgevoegd in
bijlage ‘Afspraken-voorlopig-ontwerp-RES-Twente’.
4. Akkoord te gaan met het gewijzigde bod van de Noordoost
Twentse gemeenten van 225 GWh en de Raad voor te
stellen hiermee akkoord te gaan.
5. Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente
1.0 kenbaar te maken aan de secretaris van de stuurgroep
RES Twente.
6. Het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 en het bijgevoegde
raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.

