GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 25.O (22-06-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

22-06-2021

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 24
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Meicirculaire 2021 (21Z01552)
Recentelijk is de meicirculaire 2021 gepubliceerd. Deze
circulaire heeft financiële consequenties voor de
gemeentelijke (meerjaren)exploitatie. In bijgevoegde
raadsinfo zijn deze effecten aangegeven.
BESLUIT:
Instemmen met bijgevoegde raadsinfo en deze toezenden
aan de gemeenteraad.

5

Toetreding convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams
(LSI) (21Z01537)
Ter bevordering van de samenwerking heeft het Ministerie
van SZW in 2003 de LSI ingericht. De LSI wordt gevormd
door de Belastingdienst Toeslagen, Belastingdienst MKB,
UWV, SVB, Politie, Openbaar Ministerie, IND, de Inspectie
SZW en de toegetreden gemeenten. Deze partijen hebben in
het convenant afspraken gemaakt die ervoor zorgen dat er
integraal wordt samengewerkt op het gebied van
fraudebestrijding binnen het sociaal domein.
BESLUIT:
1. Aansluiten bij het Landelijk Samenwerkingsconvenant
Interventieteams;
2. Portefeuillehouder mandateren om namens het college

het convenant te tekenen.
3. Via bijgaande informatiebrief de raad hierover informeren.
6

Vergadering algemeen bestuur OLCT 24 juni 2021 (21Z01484)
Op 24 juni 2021 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van het OLCT gepland. De gemeente wordt
in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door wethouder
Prins. De standpunten voor de inhoudelijke onderwerpen voor
deze vergadering worden vastgesteld en meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger
BESLUIT:
1. De inhoudelijke standpunten voor de vergadering van het
algemeen bestuur van het OLCT op 24 juni 2021 vaststellen.
2.De standpunten meegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.

7

Hoor-/wederhoor Rekenkamerrapport indicatoren (21Z01380)
De Rekenkamercommissie Dinkelland, Losser en Oldenzaal
heeft het concept-rapport “Sturen met (beleids)indicatoren”
toegestuurd. De commissie stelt het college hiermee in de
gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Een conceptreactie is
bijgevoegd.
BESLUIT:
Instemmen met het verzenden van bijgevoegde concept-brief

8

Hondenschool i.c.m. openbaar hondenspeelterrein ten oosten van
Bentheimerstraat 80 in de Lutte (Twentse Nar). (21Z01130)
Aanvrager wenst voor een periode van maximaal 5 jaren
agrarische gronden ten oosten van de Bentheimerstraat 80 in
de Lutte te benutten ten behoeve van een hondenschool
i.c.m. een openbaar hondenspeelterrein.
Indien een hondenspeeltuin/hondenspeelterrein niet mogelijk
blijkt, zou de aanvrager graag willen weten of een
losloopgebied in het voorste deel een optie zou kunnen zijn.
Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is
de gewenste functie (zowel de
hondenschool/hondenspeelterrein als het losloopgebied) ter
plaatse niet toegestaan. Zodoende is hiervoor een afwijking of
herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk.
De voorgedragen locatie wordt beschouwd als een ongewenste

locatie voor de realisatie van een hondenschool i.c.m. een
openbaar hondenspeelterrein. Ook een losloopgebied in het
voorste deel is geen optie.
BESLUIT:
Geen medewerking verlenen aan het toestaan van een
hondenschool i.c.m. een openbaar hondenspeelterrein
of een losloopgebied op de agrarische gronden ten
oosten van de Bentheimerstraat 80 in de Lutte.
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Definitieve vaststelling GR Gezondheid en GR Recreatieschap Twente
(21Z00363)
Ter definitieve besluitvorming worden voorgelegd de besluiten
over de gemeenschappelijke regelingen die voortvloeien uit
de transitie van de Regio Twente. Uw college heeft reeds
eerder besloten over deze regelingen, maar in het proces zijn
er nog enkele wijzigingen in de teksten van beide regelingen
aangebracht. Over de definitieve teksten vindt nu
besluitvorming plaats. Daarbij wordt meegenomen dat de
gemeenteraad op 18 mei 2021 heeft besloten om
toestemming te verlenen tot het wijzigen van de GR
Gezondheid en het oprichten van de GR Recreatieschap.
Tevens worden de vertegenwoordigers vanuit uw college en
hun plaatsvervangers in de besturen van beide
gemeenschappelijke regelingen aangewezen.
BESLUIT:
1. Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regio
Twente in de gemeenschappelijke regeling Gezondheid.
2. Het oprichten van de gemeenschappelijke regeling
Recreatieschap Twente.
3. Wethouder Prins aanwijzen als vertegenwoordiger in het
algemeen bestuur van de GR Gezondheid, met wethouder
Van Essen als plaatsvervanger.
4. Wethouder Nijhuis aanwijzen als vertegenwoordiger in het
bestuur van de GR Recreatieschap Twente, met wethouder
Prins als plaatsvervanger.
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Ontwerp bestemmingsplan ‘Het Stien’n hofje’ (17Z02089)
Op 7 januari 2020 heeft uw college besloten medewerking te
verlenen om de huidige bedrijfsbestemming van het perceel
van het voormalig bouwbedrijf Elferink te wijzigen in een

woonbestemming ten behoeve van de bouw van
seniorenwoningen in de vorm van een hof (genaamd ‘Het

Stien’n hofje’). Initiatiefnemer bouwbedrijf Bramer BV heeft
een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Ook is een
planschadeovereenkomst met initiatiefnemer gesloten.
Voorgesteld wordt dat voor het ontwerp bestemmingsplan
géén m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden en het
ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.
BESLUIT:
1. voor het bestemmingsplan ‘Het Stien’n hofje’ hoeft géén
m.e.r.-procedure doorlopen te worden.
2. het ontwerp bestemmingsplan ‘Het Stien’n hofje’ ter
inzage te leggen.
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Toepassing hardheidsclausule legesheffing (20Z00868)
Gezien het ontbreken van een acceptabele alternatieve route
en de financiële consequenties van het aanvragen van een
ontheffing van de geslotenverklaring voor (doorgaand)
gemotoriseerd verkeer in het kader van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990),
ten gevolge van het verkeersbesluit, is het billijk voor
geprioriteerde belanghebbenden geen leges in rekening te
brengen.
BESLUIT:
Op grond van artikel 63 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen toepassing geven aan de hardheidsclausule,
door geen leges in rekening te brengen aan geprioriteerde
belanghebbenden voor het aanvragen van een ontheffing van
de geslotenverklaring voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer
in het kader van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 (RVV1990).
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Onderzoek bedrijfsvorm groengas entiteit Noordoost Twente
(21Z01371)
Binnen en buiten de Noordoost Twentse gemeenten liggen
kansen om via kleinschalige mestvergisting biogas en
groengas op te wekken als alternatief voor fossiel gas.
Meerdere partijen zien de voordelen en kansen voor het
vergisten van mest en kijken geïnteresseerd naar een initiatief
van 6 Dinkellandse en Losserse boeren (energie coöperatie

IJskoud) die reeds tezamen met Cogas een biogasnetwerk
gerealiseerd hebben.
Tijdens het ontwikkeltraject van het biogasnet is gebleken dat
deze betrokken partijen niet tot een vruchtbare samenwerking
komen, waardoor de verduurzamingskans binnen de
Noordoost Twentse gemeenten en mogelijk ook daarbuiten
verloren lijkt te gaan.
Door als Noordoost Twentse gemeenten samen met het
Energiefonds Overijssel (EFO) en een afvaardiging van de
boeren te werken aan een nieuwe bedrijfsvorm (entiteit) wordt
de productie van biogas en groengas in deze regio en
provincie gestimuleerd en kan opschaling van de productie van
biogas gaan plaatsvinden naar de toekomst om onze wijken
van het aardgas te kunnen halen voor 2050. Het is van groot
belang dat het project Noord Deurningen 1 (ND-1) hierbij tot
een succesvol voorbeeld kan worden gemaakt. Met dit voorstel
wordt invulling gegeven in het vlottrekken van het doel voor
verdere doorgroei van de productie van biogas/groengas voor
de wijken en bedrijven in Noordoost Twente en mogelijk ook
daarbuiten (Twentebreed).
BESLUIT: Besluit van 08-06-2021
1. Samen met de Noordoost Twentse gemeenten opdracht
verstrekken voor het nader invullen van het bedrijfsplan
voor een nieuwe entiteit om biogas vanuit
boerderijvergisters om te zetten in groengas voor wijken in
Noordoost Twente voor € 25.000 (€ 100.000 totaal vanuit NOT).
2. Daartoe een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen
ten laste van het duurzaamheidsfonds.
3. De raad hierover te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

