GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 24.O (11-06-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
11-06-2019
9:15 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

1

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

2

Verslag BenW week 23
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Verzoek incidentele subsidie
In 2019 is € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies. Bij de 1e
subsidieronde is in totaal € 15.510 verleend aan incidentele subsidies.
Klootschietvereniging Beuningen heeft een aanvraag voor incidentele subsidie
ingediend. Geadviseerd wordt deze aanvraag via een spoedprocedure conform
voorstel te honoreren.
BESLUIT:
Aanvrager een incidentele subsidie van € 500 verlenen.

5

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State over toepassing
van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) als toetskader voor nieuwe
ontwikkelingen nabij Natura 2000-gebieden.
Naar aanleiding van beroepschriften van natuurorganisaties over toepassing
van het PAS als toetskader bij het oprichten en uitbreiden van veehouderijen
nabij Natura 2000-gebieden, heeft de Raad van State (gehoord het Europese
Hof van Justitie) op 29 mei 2019 geoordeeld dat de huidige bij het PAS
gebruikte motivering niet de wetenschappelijke zekerheid biedt, dat er geen
schadelijke gevolgen zijn voor de natuur. Om die reden mag er niet worden
vooruitgelopen op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor
beschermde natuurgebieden door alvast toestemming te geven voor
activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Tevens heeft de
Raad van State geoordeeld dat de in het PAS opgenomen vrijstelling van de
vergunningplicht voor beweiden en bemesten niet in overeenstemming is met
de Habitatrichtlijn, omdat niet vooraf is uitgesloten dat de betrokken depositie
niet leidt tot aantasting van de natuur.
BESLUIT:
De raad over de (mogelijke) gevolgen van de uitspraak van de Raad van State
informeren conform bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief;

6

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid 12/6/2019
Op 12 juni 2019 staat de eerstvolgende vergadering van de
Bestuurscommissie Publieke Gezondheid gepland. Vooraf worden
gemeentelijke standpunten met betrekking tot de inhoudelijke agendapunten
vastgesteld in het college. Deze standpunten worden meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger, wethouder Prins.

BESLUIT:
Het gemeentelijk standpunt ten aanzien van de agenda voor de vergadering
van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 12 juni 2019 conform het
bijgevoegde ‘Advies over standpuntbepaling’ vaststellen.
7

Aanbesteding Oud Papier & Kartoncontract 2020 ev
Het huidige contract voor de inzameling en verwerking van Oud papier en
Kartonnen verpakkingen (OPK) loopt op 31 december 2019 af. Voor die tijd
moeten de regiogemeenten een nieuw contract afsluiten. Het contract voor de
inzameling en verwerking van OPK zal voor de gezamenlijke regiogemeenten
Europees aanbesteed moeten worden. De regionale werkgroep die dit project
begeleidt heeft net zoals in 2012 Twence Holding bv voorgedragen als
aanbestedende dienst. In juni moet elke afzonderlijke gemeente kenbaar
maken of zij kan instemmen dat Twence Holding bv namens de deelnemende
gemeenten de aanbesteding voorbereidt en uitzet in de markt.
Twence zal onder regie van de regionale werkgroep conform het strategisch
inkoopdocument voor de deelnemende gemeenten een overkomst afsluiten
voor het inzamelen, opslaan, eventueel verwerken en vermarkten van OPK
voor de duur van 3 jaar met 2 keer 2 jaar optionele verleningsmogelijkheid.
BESLUIT:
1. Besluiten op mee te doen met de regionale Twentse aanbesteding voor de
inzameling en verwerking van oud papier en karton, conform strategisch
inkoopdocument.
2. Instemmen met het regionaal gedragen voorstel om Twence Holding bv als
aanbestedende dienst en contractbeheerder aanwijzen.
3. Hiertoe opdracht, machtiging en mandaat verlenen aan Twence Holding bv
c.q. aan De Gemeente volgens bijgevoegd document en dit Twence kenbaar
maken.

8

Agenda en stukken vergadering Bestuurscommissie Agenda van Twente
d.d. 12 juni 2019
Voor de vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente neemt
het college een standpunt in voor de inhoudelijke agendapunten.
De standpunten van gemeente Losser worden ingebracht in de vergadering.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de gemeente Losser in de
vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente van 12 juni 2019
kenbaar maken.

9

Voorjaarsnota 2019 – 2023
De Voorjaarsnota maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus van
de gemeente Losser. De nota is een combinatie van de voormalige
Bestuursrapportage (lopend begrotingsjaar) en Kadernota (meerjarige
beleidsmatige en financiële kaders). De concept-Voorjaarnota ligt nu ter
besluitvorming voor.
BESLUIT:
1. Instemmen met de voorgelegde concept-Voorjaarsnota 2019 – 2023.
2. De gemeenteraad voorstellen om in 2019 een bedrag van € 412.000 aan de
Algemene risicoreserve te onttrekken.
3. Instemmen met het concept-raadsvoorstel inclusief besproken bijstellen
4. Instemmen met persbericht inclusief besproken bijstelling

5. Portefeuillehouder mandateren voor de laatste aanpassingen
10

Communicatievisie Losser
Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 heeft de raad het
college gevraagd een communicatievisie op te stellen, daarin aandacht te
besteden aan instrumenten van (raads)communicatie en eventuele financiële
gevolgen op te nemen in de Voorjaarsnota 2019.
De gevraagde communicatievisie is inmiddels opgesteld. Wij adviseren de raad
voor te stellen in te stemmen met de communicatievisie en de daarmee
gepaard gaande financiële consequenties te verwerken in de Voorjaarsnota
2019.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de communicatievisie Losser
2. De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de communicatievisie Losser
2. Bij het opstellen van de programmabegroting 2020-2023 te bezien of voor
de uitvoering extra middelen beschikbaar kunnen worden gesteld.

11

Eis levensloopbestendig bouwen bij nog te accorderen
woningbouwplannen
In het college van 12 februari 2019 is de vraag gesteld of vanaf heden aan nog
te accorderen plannen de eis gesteld kan worden dat elke woning
levensloopbestendig moet zijn, gelet op de nieuwe Primos cijfers en het
onderzoek van Stec.
BESLUIT:
Conform de Woonvisie nieuw te bouwen woningen levensloopbestendig uit te
laten voeren bij:
a. alle bouwkavels die de gemeente verkoopt;
b. in alle exploitatieovereenkomsten die nog opgesteld worden.

12

Evaluatie incidentele en structurele subsidies en dorpsbudgetten
De in januari 2017 vastgestelde notitie subsidiebeleid 2017-2018 is
geëvalueerd. Op basis hiervan wordt voorgesteld vanaf 2020 structureel
budget op te nemen in de begroting voor incidentele subsidies en
dorpsbudgetten. Tevens wordt voorgesteld een aantal structurele subsidies te
herzien. Geadviseerd wordt de extra lasten te betrekken in de Voorjaarsnota
2019.
BESLUIT:
1. Het door de gemeenteraad ingezette beleid ten aanzien van incidentele
subsidies en subsidies dorpsraden op basis van de uitgevoerde evaluatie vanaf
2020 te continueren.
2. Op grond van de uitkomsten van de evaluatie vanaf 2020 nader bekijken of
een aantal structurele subsidies moet worden herzien.
3. Voor de uitvoering van het subsidiebeleid vanaf 2020 €60.000 beschikbaar
te stellen.
4. De portefeuillehouder komt met een nader voorstel hoe de beschikbare
middelen worden verdeeld over de verschillende soorten subsidie.
5. De gemeenteraad informeren via een raadsinformatiebrief.

