GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 18.O (28-04-2020)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

28-04-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

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

Toelichting

,

1

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

2

Verslag BenW week 17
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Effecten Coronacrisis op de bedrijfscontinuïteit (20Z00913)
De gemeenteraad dient geïnformeerd te worden over de
effecten van de Coronacrisis op de bedrijfscontinuïteit, de
impact daarvan en de bijbehorende opvolgingsmaatregelen
gezien haar kaderstellende en controlerende taak.
BESLUIT:
De gemeenteraad informeren over de effecten van de
Coronacrisis op de bedrijfscontinuïteit door middel van een
raadsinformatiebrief.

5

Verzoek wijziging bestemmingsplan Oldenzaalsestraat 123 Losser.
(20Z00589)
Er is een verzoek ingekomen om de bestaande bestemming “Bedrijf”
te wijzigen in “Wonen” voor het perceel Oldenzaalsestraat 123 te

Losser. Het voornemen is de bestaande opstallen te slopen en ter
compensatie drie woningen te realiseren. In de regels van de
bestemming “Bedrijf” is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen

waarbij uw college de bestemming “Bedrijf” kan wijzigen in “Wonen”
onder voorwaarde dat de woonfunctie wordt ondergebracht in de
voormalige bedrijfswoning. Het verzoek voldoet niet aan deze
criteria. Maatwerkoplossing in het kader van rood voor rood is niet
toepasbaar daar de opstallen niet voor 2004 zijn gerealiseerd
hetgeen als voorwaarde wordt gesteld in het vastgestelde rood voor

rood beleid. De bedrijfsbestemming doet geen afbreuk aan de
ruimtelijke kwaliteit van het gebied en handhaving van de
bestemming kan wenselijk worden geacht voor de vestiging van
ondernemers (met name startende ondernemers) die op het
bedrijventerrein geen mogelijkheid hebben zich te vestigen.
BESLUIT:
Geen medewerking verlenen aan een herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied voor het wijzigen van de
bestemming "Bedrijf" naar ‘Wonen" voor het perceel
Oldenzaalsestraat 123 te Losser.
6

Subsidieverordening peuter- en VVE arrangementen (20Z00526)
De huidige bekostigingssystematiek voor gesubsidieerde
kindplaatsen (Voor en Vroegschoolse educatie en
Asscher) is ingewikkeld en legt een groot beslag op capaciteit
van de uitvoerende afdeling/partners (WIJZ/Fundament)
Tevens zorgt de regeling voor verwarring en is er vaak
onduidelijkheid over facturatie en afrekeningen. De
onderliggende subsidieverordening moet dit proces
vereenvoudigen.
BESLUIT:
De raad voorstellen de Subsidieverordening peuter- en VVE
arrangementen vast te stellen.

7

Archiefbewaarplaats gemeente Losser (20Z00056)
Op 25 juli 2018 is er een calamiteit in de archiefbewaarplaats
geweest. Na de wolkbreuk is er water in de archiefruimte
gestroomd. Als gevolg hiervan heeft er een schimmeluitbraak
plaatsgevonden die niet onder controle te krijgen was. Dit
heeft geleid tot de volledige ontruiming van het archief. Omdat
er sprake is van tijdelijke oplossingen moeten er keuzes
worden gemaakt om te komen tot een definitieve oplossing
hoe om te gaan met de bewaring van de archieven.
BESLUIT:
1. In principe in te stemmen met de voorgestelde aanpassing
van de ruimte naar de huidige voorschriften voor
archiefbewaarplaats.
2. In principe in te stemmen met het digitaliseren van de

bodemdossiers, de bouwvergunningen en de dossiers van
Burgerzaken.
3. Een mogelijk verzoek aan de raad voor de benodigde
kredieten, afhankelijk te laten zijn van de besluitvorming in
het college over de Voorjaarsnota 2020 – 2024.

8

Bijdrage Actieprogramma Recreatie & Toerisme (20Z00004)
Aan de hand van de evaluatie van het Actieprogramma
recreatie & toerisme is het budget voor de uitvoering in 2020
gecontinueerd. Het blijkt een waardevol instrument te zijn om
het toerisme in de gemeente Losser te stimuleren.
Voorgesteld wordt een bedrag voor het Actieprogramma
recreatie & toerisme te betrekken bij de behandeling van de
Voorjaarsnota 2020.
BESLUIT:
Een bedrag van € 15.000 voor de uitvoering van het
Actieprogramma recreatie & toerisme betrekken bij de
behandeling van de Voorjaarsnota 2020.

9

Beslissing op bezwaar grotendeels conform advies
bezwaarschriftencommissie (19Z03028)
Voorgesteld wordt om inzake Erve Beverborg in
heroverweging een gewijzigd handhavingsbesluit te nemen,
waarin de begunstigingstermijn wordt gesteld op 3 maanden
na de beslissing op bezwaar en het besluit voor het overige
onder aanvulling van de motivering in stand wordt gelaten en
de proceskosten worden vergoed.
BESLUIT:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren;
3. de begunstigingstermijn in heroverweging te stellen op drie
maanden na de verzenddatum van deze beslissing;
4. de motivering van het besluit op hierna volgende wijze aan
te vullen;
5. het bestreden besluit voor het overige in stand te laten;
6. het verzoek om proceskostenvergoeding te honoreren tot
een bedrag van €1.050,-.
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Verhoging structurele subsidie Tourist Info De Lutte Losser (18Z03145)
Bij de behandeling van de Programmabegroting 2019 heeft de
raad het amendement aangenomen om de VVV De Lutte
Losser (nu: Tourist Info De Lutte Losser) in 2019 extra
subsidie te verlenen. Aan de hand van de evaluatie van de
prestatieafspraken is deze extra subsidie in 2020
gecontinueerd. Voorgesteld wordt een bedrag voor
subsidieverhoging te betrekken bij de behandeling van de
Voorjaarsnota 2020.
BESLUIT:
De subsidieverhoging à € 25.000 aan Tourist Info De Lutte
Losser betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota
2020.

11

Renovatie veld 3 Sportclub Overdinkel (20Z00778)
In oktober 2019 is een inspectie uitgevoerd naar de staat van
onderhoud van de natuurgrasvelden. Hieruit blijkt dat de velden
in Overdinkel beschikken over een verouderd drainagesysteem
en opgenomen moeten worden in een renovatieschema
waarbij de velden 1 en 3 de hoogste urgentie hebben.
In overleg met Sportclub Overdinkel is afgesproken voorrang
te geven aan renovatie van veld 3. Mede gelet op de huidige
sluiting van het sportpark wordt geadviseerd veld 3 dit jaar te
renoveren.
BESLUIT:
1. Instemmen met de renovatie van veld 3 van Sportclub
Overdinkel in voorjaar 2020.
2. Hiervoor een bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen.
3. De raad informeren via gewijzigde raadsinformatiebrief.

