GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 27.O (06-07-2021)
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 26
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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ALV VNG Overijssel (21Z01617)
De Algemene Ledenvergadering van de VNG Overijssel vindt
dit jaar schriftelijk plaats. De vergaderstukken geven geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen.
BESLUIT:
1. De stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de
VNG-Overijssel voor kennisgeving aannemen.
2. De standpunten over de verschillende agendapunten
vaststellen en schriftelijk doorgeven aan de VNG Overijssel.
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Concept ‘leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke
afvalstoffen’ (21Z01605)
Op 30 juni 2022 eindigt het contract tussen Twence en de
aandeelhoudende gemeenten voor de levering en verwerking
van huishoudelijke afvalstoffen die afkomstig zijn van de
aandeelhouders. Aandeelhouders Twence zijn statutair
verplicht een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Er is een
nieuwe conceptovereenkomst opgesteld.
Aan het college wordt gevraagd in te stemmen met deze
conceptovereenkomst en de raad te vragen haar wensen en
bedenkingen kenbaar te maken.
De reacties worden verwerkt zodat een definitieve
overeenkomst ter besluitvorming van de
aandeelhoudersvergadering op 2 december 2021 kan
worden voorgelegd.

BESLUIT:
1. Instemmen met het concept ‘leverings- en
verwerkingsovereenkomst huishoudelijke afvalstoffen’.
2. Middels bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen
geen ‘wensen en bedenkingen’ over het concept
‘leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijke
afvalstoffen’ kenbaar te maken.
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Vergadering AB-Regio Twente 7 juli 2021(21Z01485)
Op 7 juli 2021 staat de eerstvolgende (en meteen ook laatste)
vergadering van het algemeen bestuur van de Regio Twente
gepland. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie met
betrekking tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door
het college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger. Verder wordt de raad
geïnformeerd over de inhoud van de vergadering en de door
het college ingenomen standpunten.
BESLUIT:
1. De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 7 juli 2021 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief
informeren over het gemeentelijk standpunt, waarbij de
gemeentelijk vertegenwoordiger het mandaat krijgt de brief te
wijzigen naar aanleiding van de uitkomsten van de AB vergadering.
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Integrale laadvisie en uitvoeringsdocument laadinfrastructuur gemeente
Losser (21Z01454)
Om ervoor te zorgen dat de afspraken van het
klimaatakkoord betreft mobiliteit worden nageleefd is de
Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als voortvloeisel
van het Klimaatakkoord ontstaan. Een groot deel van de
afspraken uit de NAL moeten op regionaal en gemeentelijk
niveau worden uitgevoerd. Een integrale, gemeentelijke visie
op laadinfrastructuur is een verplichting voortvloeiend uit de
NAL. Verder heeft Losser vanuit de duurzaamheidsagenda
de ambitie om een dekkend openbaar laadnetwerk te
faciliteren voor haar inwoners en bezoekers, zodat Losser
groen, gezond en leefbaar blijft. Dit is het vertrekpunt van de
visie.
De gemeenteraad stelt de visie vast. Het uitvoeringsdocument,
welke door het college is vastgesteld en gebaseerd is op de visie,
wordt ter kennisgeving met de gemeenteraad gedeeld.
BESLUIT:
1. Instemmen met de integrale laadvisie en het
bijbehorende uitvoeringsdocument laadinfrastructuur.
2. De laadvisie ter vaststelling aan de raad voorleggen.
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Bedrijveninvesteringszone Centrum Losser 2022-2026 ( 21Z01446)
Stichting Centrummanagement Losser (CML) heeft bij het
college het verzoek ingediend om opnieuw een
gebiedsgerichte bestemmingsheffing voor gezamenlijke
investeringen in de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te
stellen. De Wet op de Bedrijveninvesteringszones biedt de
gemeente de mogelijkheid om aan dit verzoek gehoor te geven.
Alvorens de raad de (nieuwe) Verordening
Bedrijveninvesteringszone Centrum Losser 2022-2026 voor te
leggen dient het college een Uitvoeringsovereenkomst en een
Reglement tot draagvlakmeting vast te stellen.

BESLUIT:
1. Instemmen met het meerjarenbeleidsplan 2022-2026 van Stichting Centrum
Management Losser.
2. Met toepassing van het bepaalde in artikel 4:36 van de Algemene wet
bestuursrecht en in artikel 7 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones een
uitvoeringsovereenkomst sluiten met Stichting Centrum Management Losser
overeenkomstig bijgevoegde conceptovereenkomst.
3. Wethouder Nijhuis machtigen de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen
(besluit burgemeester).
4. Het reglement ten behoeve van de uitvoering van de draagvlakmeting vast
te stellen overeenkomstig bijgevoegde concept.
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Jaarverslag Kinderopvang 2020 (21Z01037)
Op grond van artikel 67 van de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen dient het
college een jaarverslag vast te stellen. Hierin staan alle toezicht en
handhavingszaken die in het voorgaande kalenderjaar zijn verricht. Het verslag
is bedoeld ter verantwoording aan de gemeenteraad en wordt in afschrift
verzonden aan de minister van OCW
BESLUIT:
1. Vaststellen van het jaarverslag Kinderopvang 2020
2. De Raad informeren over het jaarverslag Kinderopvang 2020 middels
raadsinformatiebrief.
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De woning aan de Scholtinkstraat 190 in Losser uitbreiden. (21Z00824)
Het plan betreft het uitbreiden van een woning op het perceel Scholtinkstraat
190 in Losser.
Deze uitbreiding past niet binnen de tuinbestemming die ter plaatse op basis
van het geldende bestemmingsplan “Losser dorp” aanwezig is, maar kan wel
mogelijk worden gemaakt op basis van een buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan.
BESLUIT:
1. Met toepassing van Artikel 2.1 van de “Beleidsregels Planologische
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser” medewerking verlenen aan
een uitbreiding van een woning ter plaatse van de tuinbestemming op het
perceel Scholtinkstraat 190 in Losser;
2. Met de aanvrager een planschadeovereenkomst sluiten.
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Concept beleidsnotitie buitengebied met ruimtelijke kwaliteit (17Z03169)
Het buitengebied is door verschillende trends en
ontwikkelingen voortdurend aan veranderingen onderhevig.
Een belangrijke opgave waar we de komende jaren voor
staan, is het voorkomen van grootschalige leegstand in het
buitengebied. Leegstand leidt immers tot onwenselijke
gevolgen voor het buitengebied. Sloop is de komende jaren
de belangrijkste manier om leegstand op grote schaal te
voorkomen. Dit vraagt om de invoering van passende
beleidsinstrumenten die deze aanzienlijke sloopopgave
faciliteren. Het huidige beleid speelt hier namelijk
onvoldoende op in. Met de introductie van een aantal nieuwe
beleidsinstrumenten, wil de gemeente Losser het voor

eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
eenvoudiger maken om bebouwing te slopen. Tegelijkertijd
wordt de mogelijkheid benut om aanpalend beleid te
actualiseren. De verschillende beleidsmogelijkheden zijn
uitgewerkt in de beleidsnotitie “Buitengebied met ruimtelijke
kwaliteit”, die in definitieve conceptvorm nu voorligt. Deze
versie kan worden gebruikt om input op te halen met
toepassing van het digitale participatieplatform Citizen Lab.
BESLUIT:
1. Instemmen met de definitieve concept beleidsnotitie
"Buitengebied met ruimtelijke kwaliteit";
2. De onder 1 genoemde versie gebruiken om input op te
halen met toepassing van het digitale participatieplatform
Citizen Lab.
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Ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan De Lutte, partiële
herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” (17Z02358)
Vanaf 15 oktober 2020 heeft het
voorontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan De Lutte,
partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte” voor
een periode van vier weken voor een ieder ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn zijn vijf inspraakreacties
ingediend. De inspraakreacties zijn samengevat en voorzien
van een reactie in de bijgevoegde inspraaknota. Het college
wordt voorgesteld in te stemmen met de inspraaknota en
insprekers middels een brief te informeren. 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.
BESLUIT:
1. Instemmen met de bijgevoegde inspraaknota;
2. Insprekers overeenkomstig de inspraaknota middels een
brief informeren;
3. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
“Bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening
doortrekking Ambachtstraat De Lutte” en deze vervolgens
conform Afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht (Awb)
voor een periode van zes weken ter inzage leggen.
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Voorontwerpbestemmingsplan natuurbegraafplaats op Aust (17Z00770)
Het voorontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan
Buitengebied partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust”
is gereed om ter inzage te worden gelegd. Het college wordt
geadviseerd het voorontwerpbestemmingsplan in procedure
te brengen op grond van Afdeling 3.4. Algemene wet
bestuursrecht (Awb). De inspraaktermijn wordt bepaald op zes
weken. Uit de aangeleverde m.e.r.-aanmeldnotitie blijkt dat er
géén m.e.r.-procedure nodig is. Het college wordt geadviseerd
te besluiten dat géén m.e.r.-procedure hoeft te worden
doorlopen.
BESLUIT:
1. Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan

“Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening
Natuurbegraafplaats op Aust”;
2. De inspraaktermijn bepalen op zes weken;
3. Te besluiten dat voor de ontwikkeling géén m.e.r.procedure doorlopen hoeft te worden.

