GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 15.O (07-04-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
07-04-2020
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
,

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

Uitvoering Tijdelijke overbrugingsregeling zelfstandig ondernemers
(20Z00689)
Het Coronavirus heeft op dit moment een grote maatschappelijke impact.
Om het virus te bestrijden zijn er, onder andere door het Rijk en gemeenten,
maatregelen genomen.
Het virus en de genomen maatregelen hebben ook economische gevolgen.
Orders vallen weg en het is moeilijker of onmogelijk om bepaalde
bedrijfsactiviteiten uit te oefenen. Als gevolg hiervan zien veel zelfstandigen
hun omzet afnemen. Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket banen en
economie aangekondigd. Eén van deze maatregelen betreft de tijdelijke
overbruggingsregeling voor zelfstandigen. Dit voorstel gaat in op de uitvoering
van deze regeling.
BESLUIT:
1. Het aan het ROZ verstrekte mandaat voor de uitvoering van het Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen van 17 december 2019 uit te breiden met de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
2. De Rijksmiddelen voor de uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers beschikbaar stellen aan de gemeente Hengelo,
waarvan het ROZ onderdeel uitmaakt.
3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de raad sturen.

5

Interbestuurlijk toezicht 2020 (20Z00612)
De gemeente Losser heeft op 16 mei 2012 de bestuursovereenkomst
interbestuurlijk toezicht met de provincie Overijssel afgesloten. In het kader van
deze overeenkomst stelt de provincie jaarlijks het toezichtsregime voor de
gemeenten vast. Het vastgestelde toezichtsbeeld (kleur groen) voor 2020
wordt voor kennisgeving aangenomen. Tevens wordt de raad van de
beoordeling op de hoogte gesteld door middel van een raadsinformatiebrief.
BESLUIT:
1. Het toezichtsbeeld 2020 in het kader van de bestuursovereenkomst
interbestuurlijk toezicht met de provincie Overijssel voor kennisgeving
aannemen.
2. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte
brengen van het toezichtsbeeld 2020.
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Tarieven 2020/2021 binnensportaccommodaties (20Z00517)
De tarieven van de binnensportaccommodaties worden jaarlijks geïndexeerd.
Voorgesteld wordt de huidige tarieven te indexeren met 1,7%. Voor de nieuwe
sporthal zijn nieuwe tarieven opgesteld. Daarnaast wordt geadviseerd de huur
van de horecaruimte voor seizoen 2020/2021 vast te stellen.
BESLUIT:
1. De tarieven voor de binnensportaccommodaties 2020 / 2021
als volgt vast te stellen:
Gymzaal / sportzaal halve zaal (252 / 308 m2): 17,16 euro
Sportzaal (616 m2): : 30,02 euro
Nieuwe sporthal 1 vloerdeel (572 m2) : 25,00 euro
Nieuwe sporthal 2 vloerdelen (1144 m2) : 48,00 euro
Nieuwe sporthal 3 vloerdelen (1742 m2) : 72,00 euro
2. Het huurtarief voor de horecaruimte van sporthal De Fakkel voor het seizoen
2020 / 2021 vast te stellen op 7000 euro.
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5G invoer en zorg over effecten voor omgeving (19Z03288)
De invoer van de 5e generatie wijze (5G) om draadloos digitaal met elkaar te
communiceren leidt tot zorgen over de effecten.
5G werkt met een hogere frequentie waardoor een beteredekkingsgraad, dus
meer zend- en ontvangstpunten, moetworden gecreëerd. Naast een andere
frequentie maakt de cumulatie met andere vormen van straling dat wordt
gevreesd voor negatieve effecten voor de omgeving, vooral de gezondheid van
mens en dier. Speciale aandacht wordt daarbinnen gevraagd voor de mensen
die gevoeliger zijn voor straling. Volgens de geldende blootstellingslimieten aan
straling ontstaat er evenwel geen gevaar voor de volksgezondheid.
Zie hiertoe ook een memo van de GGD die aan dit advies is gehecht.
BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan de invoer van 5G en de resultaten van
onderzoeken over de gevolgen voor de gezondheid/omgeving blijven volgen.
2. Schriftelijk reageren op vragen en verzoek de invoer van 5G uit te stellen via
bij gevoegde brief en de gemeenteraad hiervan in kennis stellen
3. Starten met opstellen nieuw antennebeleid en proces bepalen voor invoer
van 5G in Losser
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Agenda en stukken vergadering Bestuurscommissie Agenda van Twente.
(20Z00003)
Voor de vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente neemt
het college een standpunt in voor de inhoudelijke agendapunten. De
standpunten van gemeente Losser worden ingebracht in de vergadering.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de gemeente Losser in de
vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente van 8 april 2020
kenbaar maken.
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Raadsinformatie aanpak Corona-virus. (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 dient hierover te worden geïnformeerd.
BESLUIT:
De raad middels gewijzigde raadsinformatiebrief informeren over de aanpak en
maatregelen met betrekking tot het Coronavirus.

