GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 17.O (26-4-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
26-04-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, G.J. (Gerrit Jan) Kok en H.J.M. (Harry) Nijhuis
J. (Jaimi) van Essen
,

1

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

2

Verslag BenW week 16
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang Oekraïners
Conform akkoord

5

Verzoek realisatie zonnepark aan de Strootsweg te Overdinkel (21Z02957)
Er is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een zonnepark aan
weerszijden van de Strootsweg in Overdinkel. Het gaat om een park van 40 ha
waarvan 26 ha wordt gevuld met panelen en de overige 14 ha. wordt benut
voor landschappelijke inpassing en aanleg van nieuwe natuur. Het gevraagde
past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan. In dit geval is het
college van mening dat het niet gewenst is om medewerking te verlenen aan
een bestemmingsplanwijziging, omdat het gevraagde niet past binnen het
gemeentelijke beleid voor zonneparken. Dit vanwege de ligging vrijwel direct
grenzend aan Overdinkel. In 2018 een vergelijkbaar verzoek om dezelfde
reden afgewezen.
BESLUIT:
Geen medewerking te verlenen aan het gevraagde en de initiatiefnemer te
berichten met bijgevoegde conceptbief.

6

Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 (22Z00845)
Het Rijk compenseert huishoudens met een inkomen op of net boven het
sociaal minimum in 2022 voor de hogere energierekening, via een eenmalige
energietoeslag. De uitvoering van deze energietoeslag gebeurt via de
gemeente. De rijksoverheid heeft gemeenten de bevoegdheid gegeven om
deze eenmalige energietoeslag in 2022 toe te kennen aan huishoudens met
een laag inkomen en hiervoor voorwaarden op te stellen. De voorwaarden zijn
vastgelegd in de nu vastgestelde beleidsregel. Daarbij zijn belangrijke
richtlijnen van het ministerie SZW, wat betreft doelgroep (inkomen tot 120%
bijstandsniveau) en hoogte van de energietoeslag (€ 800,-) gevolgd.
Twee weken geleden heeft het college van B&W besloten deze energietoeslag
alvast uit te betalen aan inwoners met een lopende bijstandsuitkering, waarvan
het duidelijk is dat zij aan de voorwaarden voldoen. Die betaling heeft op 14
april jl. plaatsgevonden.
BESLUIT:
1. Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Losser vast te

stellen.
2. Via raadsinformatiebrief de raad te informeren.

