GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 15.O (13-04-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

13-04-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

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

Afwezigen:

J. van Dam

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

Handhavingslijn vervallen en verpauperde panden en terreinen
(21Z00833)
Er wordt vanuit verschillende dorpen in onze gemeente
aandacht gevraagd voor vervallen en/of verpauperde panden.
Ook de Raad vraagt hier aandacht voor en wenst nadere
regels en informatie over de wijze waarop wordt gehandhaafd.
Bij het invullen van deze wens is geconcludeerd dat het goed
zou zijn de wijze waarop wordt gehandhaafd vast te leggen in
een handhavingslijn. Hiermee legt het college vast hoe zij in
de praktijk omgaat met vervallen en/of verpauperde panden
en terreinen
BESLUIT:
1. de Handhavingslijn vervallen en verpauperde panden vaststellen;
2. de Erfgoedverordening aanpassen door daar in elk geval
expliciet een instandhoudingsplicht aan toevoegen;
3. de handhavingslijn ter kennisname aan de Raad te doen toekomen;

5

Cultuureducatie (21Z00690)
Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan de individuele
ontwikkeling. Kinderen leren hun creativiteit, talenten en 21eeuwse vaardigheden te ontwikkelen door cultuuronderwijs.
In Losser komt elk kind in het primair onderwijs op school in

aanraking met kunst, cultuur en erfgoed. De lokale
programmering ligt in handen van de Stichting Culturele
Basisvorming Losser (SCBL), waarbij alle scholen binnen de
gemeente Losser zijn aangesloten. Actuele afspraken over
het Losserse cultuuronderwijs zijn vastgelegd in een plan
voor de periode 2021 – 2024 en intentieverklaringen van alle
scholen. Het plan sluit aan bij onze visienota cultuur en
landelijk en provinciaal beleid. De ambitie is om
cultuureducatie verder te verankeren, in aansluiting op het
provinciale Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs en ons
lokale convenant cultuureducatie. De gemeente stimuleert
deze ontwikkeling. Naast een jaarlijkse gemeentelijke
bijdrage willen we een beroep doen op de provinciale
regeling Cultuureducatie Cultuur aan de Basis 2.0.
BESLUIT:
1. Bij de provincie Overijssel een aanvraag in te dienen
voor de subsidie Cultuureducatie Cultuur aan de basis 2.0;
2. Indien de provincie Overijsel deze subsidieaanvraag
honoreert, de volledige jaarlijkse provinciale subsidie
voor de (school)jaren 2021, 2022, 2023 en 2024 te
verlenen aan de Stichting Culturele Basisvorming Losser;
3. Hiervoor de benodigde cofinanciering beschikbaar te
stellen binnen de bestaande middelen cultuureducatie
in de vorm van een jaarlijkse subsidie ad. € 6.716 aan
de Stichting Culturele Basisvorming Losser en deze te
continueren voor de tijdsperiode van het project.
6

Wijziging bestemming bosperceel behorend bij Kruisseltlaan 4 (de
Lutte) ten behoeve van vervanging ‘zomerhuisje’. (20Z02716)
Ter plaatse van het bosperceel (G 2844) is een vervallen
opstal aanwezig. Aanvragers geven aan dat het opstal een
zomerhuisje betreft dat ze regelmatig als zodanig privé
gebruiken. Zij wensen het opstal privé te blijven gebruiken en
te vervangen op basis van een wijzigingsbevoegdheid in het
geldende bestemmingsplan “Buitengebied” (artikel 42.4 onder
c uit het Verzamelplan 2020).
BESLUIT:
Geen medewerking verlenen aan het toepassen van de
wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan
“Buitengebied” (artikel 42.4 onder c uit het Verzamelplan

2020).
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Vergadering Algemeen Bestuur GBTwente 14 april 2021 (21Z00861)
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het GBTwente
neemt het college een standpunt in voor de
inhoudelijke agendapunten. De standpunten van gemeente Losser
worden ingebracht middels een voorstel. In dit voorstel zijn de
agendapunten van het algemeen bestuur van 14 november 2021
samengevat.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de gemeente Losser in
de vergadering van het Algemeen Bestuur van GBTwente van 14 april
2021 kenbaar maken.

