GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 16.O (19-4-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
19-04-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, H.J.M. (Harry)
Nijhuis en A.J. (Anja) Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 15
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Niet conform: aanpassen vanwege vertrek wethouder Prins

4

Opvang Oekraïners
Conform akkoord.

5

1e ronde incidentele subsidies 2022 (22Z00767)
In 2022 is budget beschikbaar voor incidentele subsidies. Diverse organisaties
hebben een aanvraag ingediend voor de 1e subsidieronde 2022. Geadviseerd
wordt de diverse aanvragen conform voorstel te honoreren of af te wijzen.
BESLUIT:
Conform bijgevoegd voorstel te besluiten over de ingediende aanvragen.

6

Advies over vergadering AB VRT van 21 april 2022 (22Z000716)
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 21
april is een annotatie voorbereid. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie over
de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college. Dit standpunt
wordt meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van
de VRT.
BESLUIT:
De gemeentelijke opmerkingen over de stukken voor de vergadering het
Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio van donderdag 21 april 2022
vaststellen.

7

Interbestuurlijk toezicht 2022 (22Z00075)
De provincie Overijssel en de gemeente Losser geven sinds 2012 op basis van
een bestuursovereenkomst vorm aan het interbestuurlijk toezicht. Deze
bestuursovereenkomst is in 2022 geactualiseerd. In het kader van
interbestuurlijk toezicht stelt de provincie jaarlijks het toezichtsregime voor de
gemeenten in Overijssel vast. Het vastgestelde toezichtsbeeld (kleur groen)
voor 2022 wordt voor kennisgeving aangenomen. Tevens wordt de raad van de
beoordeling op de hoogte gesteld door middel van een raadsinformatiebrief.
BESLUIT:
1. Het toezichtsbeeld 2022 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 2022.
8

Verzoek afwijken van het bestemmingsplan Van Beethovenlaan 39,
Losser (21Z00697)
Verzocht wordt om ter plaatse van de Van Beethovenlaan 39 in Losser af te
wijken van het geldende bestemmingsplan, voor het gebruik ten behoeve van
een woonfunctie (tuin). Op 18 mei 2021 heeft het college reeds besloten om
hieraan geen medewerking te verlenen, echter is er aanleiding om het eerdere
besluit te herzien.
BESLUIT:
Medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan ‘Losser
dorp’ voor het wijzigen van een deel van het perceel kadastraal bekend als
gemeente Losser, Sectie N, nummer 4546 ten behoeve van de functie wonen,
waarbij het perceel in de eerstvolgende algehele herziening van het
bestemmingsplan ‘Losser dorp’ wordt gewijzigd naar een woonbestemming,
mits:
a. Hieraan een verplichting wordt verbonden op grond waarvan het groene
karakter gehandhaafd blijft ter plaatse van het overige deel van het perceel, te
weten de groenstrook (circa één meter);
b. Een planschadeovereenkomst wordt afgesloten met de aanvrager.

9

Wijziging bouwplan en bestemmingsplan de Muchte (19Z03132)
Het college van B&W heeft eerder besloten om de gemeenteraad een voorstel
tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan De Muchte voor te leggen.
Een recent gewijzigd bouwplan van woningcorporatie Domijn voor de bouw van
16 huurappartementen in het plangebied De Muchte maakt het noodzakelijk
om dit eerder genomen B&W besluit te wijzigen.
De bouwstrook op de verbeelding van het bestemmingsplan moet namelijk
naar aanleiding van het herziene bouwplan worden gewijzigd zodat na de
vaststelling door de gemeenteraad de Omgevingsvergunning voor het bouwen
van de appartementen kan worden verleend.
BESLUIT:
Het besluit van 8 maart 2022 inzake de vaststelling van het bestemmingsplan
voor het plangebied de Muchte wijzigen met dien verstande dat:



10

de bouwstrook op de verbeelding van het bestemmingsplan wordt
aangepast op het gewijzigde bouwplan van Domijn van april 2022.
het nieuwe bouwplan in de nota van Zienswijzen wordt opgenomen.

Implementatieplan aanpak wachttijden jeugdhulp Twente 2022-2024
(22Z00848)
De wachttijden in de jeugdhulp zijn een hardnekkig landelijk en regionaal
probleem. Door Corona is de vraag naar jeugdhulp verder gegroeid en wordt
tegelijkertijd de zorgcapaciteit aangetast. De arbeidsmarkt voor hoger
opgeleide zorgprofessionals in de regio Twente ontwikkelt zich ongunstig. De
betrokken partijen spannen zich al enige tijd in om het wachttijdenprobleem
aan te pakken. Het ontbreekt echter aan een programmatische aanpak voor de
gehele keten. In de Regiovisie wordt een lans gebroken voor wachtlijstvrij
werken, een netwerkaanpak, toepassing van indicatoren en sturingsinformatie
op in-, door- en uitstroom. In het BO Samen14 is d.d. 7 juli 2021 de opdracht

gegeven tot een verkenning van een Twentse aanpak wachttijden jeugdhulp en
tot het maken van een implementatieplan voor deze aanpak. De
kwartiermakers en de werkgroep hebben een visie op een Twentse
wachttijdaanpak geformuleerd en dit in een implementatieplan uitgewerkt. De
voorgestelde aanpak moet leiden tot een structurele reductie van wachttijden in
de keten van jeugdhulp.
BESLUIT:
1. In te stemmen met een meerjarige netwerkaanpak van de wachttijden
jeugdhulp in 2022-2024, zoals beschreven in het Implementatieplan aanpak
wachttijden jeugdhulp Twente 2022 – 2024.
2. In te stemmen met de ambitie: "Elke jongere krijgt op tijd de juiste zorg".
3. Een projectfinanciering 2022-2024 van maximaal € 410.000 (2022) en
€ 540.000 (2023 en 2024) beschikbaar te stellen verdeeld over de 14
gemeenten voor dekking van het implementatieplan.
11

Medewerking tijdelijke uitbreiding terrassen horeca (22Z00247)
Het is gewenst om waar mogelijk medewerking te verlenen aan tijdelijke
uitbreiding van terrassen bij
horecabedrijven. Hiermee ontstaat meer gebruiksruimte om gasten op het
terras te ontvangen.
Daarbij hanteren we dezelfde werkwijze als in 2020 en 2021. Concreet
betekent dit in dat medewerking kan worden verleend door middel van een
gedoogbesluit. Een aantal horecaondernemers hebben al kenbaar gemaakt
opnieuw gebruik te willen maken van een tijdelijke uitbreiding van de terrassen.
De horecaondernemers moeten hiervoor (nog) wel een schriftelijke aanvraag
indienen. Medewerking vindt dit jaar voor de laatste keer plaats door middel
van gedoogbesluiten. Vóór de start van het terrassenseizoen in 2023 wordt het
terrassenbeleid geactualiseerd.
BESLUIT:
1. Instemmen met de genoemde praktische toetsingscriteria voor het gedogen
van een tijdelijke uitbreiding van terrassen bij horecabedrijven.
2. Aanvragen die passen binnen het in de toelichting genoemde toetsingskader
kunnen tot november 2022 in mandaat worden afgedaan door de teamleider
van het team PVH.

12

Eindrapportage Actieplan Pitstop (20Z02667)
Op 15 december 2020 heeft de raad besloten het Actieplan Pitstop uit te
voeren om daarmee uitvoering van een aantal ambities te versnellen.
Met de Eindrapportage Actieplan Pitstop brengt het college eindverslag uit over
de versnelling in de uitvoering van de 19 Pitstop projecten.
BESLUIT:
De raad te informeren over de Eindrapportage Actieplan Pitstop.

