GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 15.O (09-04-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

09-04-2019

Tijd

9:15 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

1

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

2

Verslag BenW week 14
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Convenant project vroegsignalering van schulden
Op 4 december 2018 heeft het college ingestemd met deelname aan
het (regionale) project Vroegsignalering (van schulden) en de verdere
implementatie er van.
Dit heeft nu geleid tot een convenant waarin de deelnemende partijen
afspraken hebben gemaakt over de daadwerkelijke uitvoering.
De gemeente Losser gaat akkoord met de inhoud en daarmee met
ondertekening van dit convenant.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de inhoud van het convenant.
2. Via bijgaande raadsinformatiebrief raad hierover te informeren.

5

Vergadering algemeen bestuur OLCT 11 april 2019
Op 11 april 2019 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur van het OLCT gepland. De gemeente wordt voor deze
vergadering vertegenwoordigd door wethouder Van Essen.
De standpunten voor de inhoudelijke onderwerpen voor deze
vergadering worden vastgesteld en meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
BESLUIT:
1. De inhoudelijke standpunten voor de vergadering van het algemeen
bestuur van het OLCT op 11 april 2019 vaststellen.
2. De standpunten meegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

6

Regeling Lokale Sportakkoorden-Sportformateur
In de brief van de Vereniging Sport en Gemeenten van 6 maart 2019
worden gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan de regeling
Lokale/regionale Sportakkoorden. Om de ambities van het in 2018
gesloten Nationaal Sportakkoord te realiseren is het belangrijk dat de
gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners
op lokaal/regionaal niveau hieraan uitvoering geven. Lokale/regionale
sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument. Geadviseerd
wordt deel te nemen aan de genoemde regeling en uiterlijk 10 april de
benodigde intentieverklaring te ondertekenen.
BESLUIT:
Instemmen met deelname aan de Regeling Lokale SportakkoordenSportformateur.

7

Mandaatbesluit Beschermd wonen en opvang regiogemeenten Enschede
In 2015 is het Convenant Samenwerken aan beschermd wonen, opvang
en zorg Twente afgesloten, met als ingangsdatum 1 januari 2015. In
het convenant wordt onder andere de taakverdeling tussen
regiogemeenten en de centrumgemeenten Almelo en Enschede
geregeld. Het blijkt nu dat een convenant onvoldoende is om formele
bevoegdheden te mandateren. Om die reden wordt er nu voorgesteld
een mandaatbesluit vast te stellen voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Het college en de burgemeester van Losser
mandateren het college en de burgemeester van Enschede voor het
nemen van besluiten op het gebied van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang.
BESLUIT:
1. Een aantal bevoegdheden in het kader van beschermd wonen en
opvang aan de bestuursorganen van de gemeente Enschede
mandateren;
2. Vaststellen van het daarbij behorende mandaatbesluit beschermd
wonen en opvang regiogemeente Enschede.

8

Vaststelling uitwerkingsplan De Saller fase 2c en vaststelling hogere
grenswaarde geluid
Het ontwerp uitwerkingsplan De Saller fase 2c en een ontwerpbesluit
hogere grenswaarde geluid voor woningen aan de Havezatensingel
hebben zes weken ter visie gelegen. Er zijn geen zienswijzen
ingekomen. Uw college wordt voorgesteld het uitwerkingsplan
gewijzigd vast te stellen. De hogere grenswaarde geluid kan in lijn met
het ontwerpbesluit worden vastgesteld.

BESLUIT:
1. Het uitwerkingsplan Losser Dorp, uitwerking De Saller fase 2c
gewijzigd vaststellen in die zin dat:
a. de begripsbepaling en de redactie van de regels in lijn worden
gebracht met datgene wat in de andere bestemmingsplannen in Losser
gebruikelijk is;
b. de bouwstrook voor de rijenwoningen met 1 meter wordt verlengd.
2. Een hogere grenswaarde geluid vaststellen voor de woningen die aan
de Havezatensingel zijn geprojecteerd.
9

Besluitvorming plaatsen nieuwe verzamelcontainers
Met ingang van 1 januari 2018 is tariefdifferentiatie (diftar) voor de
inzameling van huishoudelijk restafval ingevoerd. Om de inzameling
van afval binnen Losser beter te faciliteren (betere spreiding van de
ondergrondse verzamelcontainers) is er besloten om verspreidt over de
gemeente op twee locaties 5 nieuwe verzamelcontainers te plaatsen.
Volgens artikel 4, tweede lid van de Afvalstoffenverordening Losser
dient het college een inzamelvoorziening aan te wijzen voor de
inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstof.
Middels het ontwerp “Plaatsingsplan verzamelcontainers” wijst het
college de concrete locaties aan van de nieuwe verzamelcontainers.
BESLUIT:
1. Instemmen met het ontwerp "Plaatsingsplan verzamelcontainers"
voor huishoudelijke restafval, Verpakkingsglas, Textiel en
Verpakkingenmateriaal.
2. Besluiten om het ontwerp "Plaatsingsplan verzamelcontainers" ter
inzage te leggen voor inspraak.

10

Nieuw Coalitieakkoord GS onderdeel Leefomgeving
De gemeente maakt zich zorgen om in de toekomst voldoende
woningen te kunnen bouwen. De gemeente heeft kennis genomen van
de concept regionale woonafspraken 2019. Die woonafspraken zouden
voor Losser leiden tot een forse daling van het aantal te bouwen
woningen. Losser behoudt graag de mogelijkheden om voldoende
woningbouw te realiseren. Wij adviseren uw college Provinciale Staten
van uw zorg op de hoogte te stellen.
BESLUIT:
Gewijzigde brief aan Provincie Staten en de informateur sturen.

11

Zienswijze ivm kippenschuren Rikhof Bad Bentheim
Kuikenmestbedrijf Rikhof heeft een verzoek tot uitbreiding met 80.000
kippen ingediend bij de gemeente Stadt Bad Bentheim. Het bedrijf is
gevestigd in Duitsland op ongeveer 100 meter afstand van het Natura
2000-gebied Punthuizen-Stroothuizen (specifiek het deelgebied
Beuninger Achterveld). Het is een Duits initiatief waarbij het bevoegd
gezag de Gemeinde Stadt Bad Bentheim is. Er zijn zorgen, onder andere
bij de provincie Overijssel, dat het initiatief mogelijk negatieve gevolgen
heeft voor Punthuizen Stroothuizen (toename stikstofdepositie).Het
(Duitse) voorontwerp-bestemmingsplan met bijlagen liggen ter inzage
van 15 maart tot en met 15 april 2019. In deze periode kan een
zienswijze tegen het voornemen worden ingediend.
BESLUIT:
Aansluitend op de concept-zienswijze van de provincie Overijssel een
eigen aangevulde gemeentelijke zienswijze indienen in verband met het
plan Rikhof in de gemeente Stadt Bad Bentheim om twee nieuwe stallen
voor ieder 40.000 mesthaantjes te bouwen nabij de landsgrens en het
Natura 2000 deelgebied Punthuizen Stroothuizen.

