GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 16.O (16-04-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

16-04-2019

Tijd

9:15 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en J.D. Ramerman

Toelichting

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 15
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Interbestuurlijk toezicht 2019
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 2019 wordt voor kennisgeving
aangenomen. Tevens wordt de raad van de beoordeling op de hoogte
gesteld door middel van een raadsinformatiebrief.
BESLUIT:
1. Het toezichtsbeeld 2019 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 2019.
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Wijzing bestemming Hoofdstraat 184 te Overdinkel van
“Maatschappelijk” naar “Wonen”.
Er is een verzoek ingekomen voor het verlenen van medewerking aan
een wijziging van het bestemmingsplan Overdinkel voor het perceel
Hoofdstraat 184 te Overdinkel in de bestemming “Wonen. Het betreft
een voormalige pastoriewoning van de Hervormde kerk (gemeentelijk
monument) welk onlangs onder voorbehoud is verkocht. De aspirant
koper is voornemens het pand in gebruik te nemen voor “Wonen”. Voor
de financiering van het onroerend goed is een bevestiging noodzakelijk

waarin uw college aangeeft in principe medewerking te willen verlenen
aan een wijziging van de geldende bestemming in “Wonen”.

De geldende bestemming is “Maatschappelijk”. Ruimtelijk/ planologisch
is een wijziging in ‘Wonen” aanvaardbaar. Er is geen toename van het
aantal woningen waardoor dit geen consequentie heeft voor het
woningbouwcontingent.
BESLUIT:
1. In principe medewerking verlenen aan een bestemmingsplanwijziging
bestemmingsplan Overdinkel 2014 waarbij de geldende bestemming
"Maatschappelijk" voor het perceel Hoofdstraat 184 te Overdinkel wordt
gewijzigd in "Wonen".
2. Aanvrager conform concept brief berichten.
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Jaarverslag leerplicht en RMC 2017-2018
Burgemeester en wethouders brengen jaarlijks verslag uit aan de raad
over de handhaving van de Leerplichtwet en kwalificatieplicht. Bij dit
voorstel zit het gezamenlijk verslag van de gemeenten Oldenzaal,
Dinkelland en Losser over het schooljaar 2017-2018.
BESLUIT:
1. Vaststellen van het gezamenlijk Jaarverslag leerplicht en RMC 20172018 van de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser.
2. De raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief informeren
over de inhoud van het jaarverslag.

7

Bestemmingsplan "Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed
Oldenzaalsestraat de Lutte"
Vanaf 13 december 2018 heeft het voorontwerp bestemmingsplan
"Buitengebied vzp16, partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat
de Lutte” voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn is één inspraakreactie ingediend. De
inspraakreactie is samengevat en voorzien van een reactie in de Nota
van inspraak en vooroverleg. Het college wordt gevraagd in te stemmen
met de Nota van inspraak en vooroverleg en inspreker middels een brief
te informeren inzake de inspraaknota. Ook wordt uw college
geadviseerd in te stemmen met het bijgevoegde
ontwerpbestemmingsplan en deze op grond van Afdeling 3.4. Awb voor
een periode van zes weken ter inzage te leggen. Tot slot wordt uw
college geadviseerd het beeldkwaliteitsplan met toepassing van de
Inspraakverordening Losser 2004 ter inzage te leggen.

BESLUIT:
1. Instemmen met de Nota van inspraak en vooroverleg;
2. Inspreker overeenkomstig de Nota van inspraak en vooroverleg
middels een brief informeren;
3. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied vzp16,
partiële herziening Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte" en vervolgens
conform Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor een
periode van zes weken ter inzage leggen;
4. Het beeldkwaliteitsplan met toepassing van de Inspraakverordening
Losser 2004 voor een periode van zes weken ter inzage leggen.
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Stichting Duurzaam Thuis Twente (DTT) 2019
Door middel van de inzet van Stichting Duurzaam Thuis Twente (DTT)
wordt invulling gegeven aan de ambities om de woningvoorraad
aardgasvrij en energieneutraal te maken. Specifiek gericht op de
particuliere woningeigenaren kunnen de Losserse wooncoaches van
DTT hier een bijdrage aan leveren. Daarvoor is in 2019 extra geld
nodig. Dit kan gedekt worden uit de subsidie voor de Energieloketten
van de Provincie Overijssel. Verder moet onderzocht worden hoe de
Energieloketten na 2019 worden doorontwikkeld.
BESLUIT:
1. Het Energieloket tot eind 2019 in stand te houden;
2. Hiervoor € 6.000,- extra beschikbaar te stellen uit de subsidie voor
energieloketten van de Provincie Overijssel;
3. In te stemmen met de vorming van een werkgroep die een voorstel
doet voor de doorontwikkeling van het Energieloket 3.0.
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Concept startnota Regionale Energie Strategie (RES - Twente)
De 14 Twentse gemeenten, de waterschappen, Provincie Overijssel en
de netbeheerders Coteq en Enexis gaan samenwerken aan de
Energiestrategie van Twente. Er worden afspraken gemaakt over de
manier waarop Twente haar bijdrage gaat leveren aan het behalen van
de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord.
In het bijzonder gaat het om de Twentse bijdrage aan de grootschalige
opwek van hernieuwbare energie op land (elektriciteit) en de
verduurzaming van de gebouwde omgeving (de warmtetransitie). In de
‘concept Startnota’ is het proces en de wijze van samenwerking
beschreven.
De ‘concept Startnota’ wordt definitief gemaakt na vaststelling van het
Nationaal Klimaatakkoord, naar verwachting in juni 2019.

BESLUIT:
1. Akkoord te gaan met de concept startnota Regionale Energie
Strategie Twente (RES - Twente);
2. Het mandaat van de bestuurlijk trekker uit te breiden met het
bestuurlijke opdrachtgeverschap van de procesbegeleider
Energiestrategie Twente;
3. De gemeenteraad met de bijgevoegde raadsinformatie-brief te
informeren over de concept startnota Regionale Energie Strategie
Twente (RES - Twente);
4. Kennis te nemen, onder embargo tot na 17 april 2019, van
bijgevoegd persbericht.
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Beantwoording artikel 39 vragen hotel Berg en Dal
Namens de raadsfractie van Burgerforum zijn artikel 39-vragen gesteld
inzake het (voormalige) hotel Berg en Dal. Artikel 39 van het Reglement
van orde van de gemeenteraad geeft aan dat deze vragen schriftelijk
door het college moeten worden beantwoord. In bijgaande brief worden
de vragen beantwoord.
BESLUIT:
Instemmen met de schriftelijke beantwoording van de artikel 39 vragen
inzake hotel Berg en Dal.

