GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 26.O (29-06-2021)
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Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
29-06-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
A.A. de Jong, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
J. van Dam
,
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 25
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, partiele herziening Nitertweg 4
Losser". ( 21Z01649)
De voormalige ijsbaan annex visvijver is al jaren niet meer als
zodanig in gebruik. Eerdere plannen om op deze locatie een
nieuw sportcomplex te realiseren, zijn niet doorgegaan.
Daarmee staat de weg open voor een alternatieve
ontwikkeling. Het voornemen is om de bestaande bebouwing
op het terrein te saneren en het overige deel van het terrein in
te richten als natuurgebied. Mede ter compensatie van de
investeringen die deze herinrichting met zich meebrengt, is
het wenselijk om daarnaast de mogelijkheid te creëren voor
de bouw van een vrijstaande woning. Hiervoor moet het
bestemmingsplan worden aangepast. Omdat er geen
beleidsmatige of wettelijke belemmeringen zijn en deze
ontwikkeling ruimtelijk stedenbouwkundig aanvaardbaar is,
wordt een ontwerp van het bestemmingsplan zes weken ter
inzage gelegd om iedereen de mogelijkheid te bieden om
kennis te nemen van het plan en zo nodig te reageren met
een zienswijze. Tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan
wordt een ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
wegverkeerslawaai ter inzage gelegd. Na afloop van de ter
inzage legging zal het bestemmingsplan al dan niet met in
achtneming van de ingediende zienswijzen ter vaststelling
aan de gemeenteraad worden aangeboden.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied, partiele herziening Nitertweg 4 Losser” en
het plan zes weken ter visie te leggen om een ieder de
mogelijkheid te bieden zienswijzen in te dienen;
2. Gelijktijdig een ontwerpbesluit procedure Hogere
grenswaarde wegverkeerslawaai ter visie te leggen om
een ieder de mogelijkheid te bieden zienswijzen in te
dienen;
3. Te besluiten dat voor het bestemmingsplan géén m.e.r.procedure doorlopen hoeft te worden.
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Vergadering AB Omgevingsdienst Twente 2 juli 2021(21Z01590)
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Twente wordt een annotatie voorbereid. De
annotatie geeft richting voor de beantwoording van de vragen
of de instemming die wordt gevraagd aan de bestuurders.
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de vraagpunten
in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
Twente d.d. 2 juli 2021, zoals vermeld in bijgevoegd
advies.
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verlenging zittingsduur lid Participatieraad Sociaal Domein (21Z01429)
Op 25 augustus 2015 is de Participatieraad sociaal Domein
opgericht. Conform voordracht worden leden benoemd voor
een periode van vier jaar. De zittingsduur van de leden is
maximaal vier jaar. Deze periode kan éénmaal met vier jaar
worden verlengd. De voorzitter van de Participatieraad vraagt
verlenging van de zittingsduur voor één lid.
BESLUIT:
Lid van de Participatieraad Sociaal Domein met
terugwerkende kracht per 1 december 2020 herbenoemen
voor de duur van maximaal vier jaar tot 1 december 2024.

7

Advies t.b.v. het Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland op 30 juni
2021 (21Z01049)
Het college stelt het advies vast voor de Algemene
Bestuursvergadering van de Stadsbank Oost Nederland van
30 juni 2021.
BESLUIT:
Het gemeentelijke standpunt ten aanzien van de agenda voor de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland 2020 vaststellen.
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Principeverzoek tuinen Grimberge 9 & 11 en Havezatensingel 25 in
Losser. ( 21Z00981)
Aan de Grimberge 9 & 11 en Havezatensingel 25 (hierna:
aanvragers) worden gronden als tuin gebruikt. Dit is in strijd
met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. In het kader
hiervan is een handhavingszaak opgestart, momenteel loopt
een beroepszaak.
Op verzoek van de eigenaren (hierna: aanvragers) is
gesproken over het gebruik en de invulling van deze gronden.
Naar aanleiding hiervan is een principeverzoek met een
drietal (landschaps-/inrichtings)plannen ingediend, waarin
sprake is van het inrichten en gebruiken van de gronden als
reguliere tuinen. Eerder is al aangegeven dat hieraan geen
medewerking wordt verleend. Wel ziet de gemeente ruimte
voor een alternatief (geen wonen/tuin). Hiervoor is een
wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Daarnaast komt op een groenperceel ten noorden van het
woonperceel aan de Grimberge 11 in Losser de feitelijke en
vergunde situatie niet overeen met de ter plaatse geldende

bestemming ‘Groen’. Dit perceel kan worden meegenomen in
de reeds vermelde wijziging van het bestemmingsplan,
waarbij de geldende bestemming gewijzigd wordt naar een
andere passende bestemming (wonen/tuin).
BESLUIT:
1. Geen medewerking verlenen aan het afwijken (of wijzigen)
van de regels uit het geldende bestemmingsplan, ter
plaatse van de desbetreffende gronden met een
agrarische bestemming en een waterbestemming, ten
behoeve van het toestaan van een tuin/vergroting van de
woonpercelen;
2. Onder voorwaarden medewerking verlenen aan het
wijzigen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse
van de desbetreffende gronden met een agrarische
bestemming en een waterbestemming, ten behoeve van
een andere passende bestemming (geen wonen/tuin);
3. Medewerking verlenen aan het wijzigen van het geldende
bestemmingsplan ter plaatse van de gronden met de
bestemming ‘Groen’ ten noorden van de Grimberge 11,
waarbinnen een vrijstaand bijgebouw is vergund, ten
behoeve van een andere passende bestemming
(wonen/tuin).
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Taakstelling huisvesting statushouders (21Z00841)
Het Rijk bepaalt elk half jaar de gemeentelijke taakstelling
huisvesting statushouders. Voor 2021 is er sprake van een
verhoogde taakstelling ten opzichte van de afgelopen jaren.
De toename van de taakstelling wordt mede veroorzaakt
doordat de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) is gestart
met het wegwerken van de achterstanden van de behandeling
van asielaanvragen. Voor de gemeente Losser bedraagt de
taakstelling voor het eerste half jaar 2021 18 en voor de
tweede helft 15 te huisvesten statushouders. Zowel voor de
gemeente Losser als andere gemeenten is de taakstelling fors.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van de stand van zaken taakstelling
huisvesten statushouders voor 2021;
2. De raad informeren over de stand van zaken
taakstelling huisvesten statushouder 2021.
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Communicatie & participatie Energietransitie gemeente Losser
(21Z00658)
Tijdens de behandeling van de concept RES Twente 1.0
heeft de gemeenteraad een motie ingediend met het verzoek
om een communicatie en participatieplan over de
energietransitie, dat voor 1 juni gereed moet zijn. Het college
heeft aangegeven dit plan in juni te kunnen voorleggen aan
de gemeenteraad.
Van het college wordt gevraagd in te stemmen met dit plan
en dit middels een raadsinformatie naar de raad te sturen.
BESLUIT:
1. Instemmen met het plan ‘Communicatie & participatie

Energietransitie gemeente Losser’
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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Vestiging fietsenzaak aan de Arendstraat 14 te Losser met 2
bovenwoningen (21Z00506)
Er is een verzoek ingekomen om medewerking voor het
vestigen van een fietsenzaak op de begane grond, en het
realiseren van 2 ruime appartementen op de verdieping van
Arendstraat 14-16.
Er is reeds middels een eerder collegebesluit aangegeven te
willen meewerken aan het verplaatsen van de fietsenzaak en
het realiseren van één bovenwoning.
Voor het verzoek geldt dat er geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van: het straat- en bebouwingsbeeld; de
milieusituatie; de externe veiligheid; de verkeersveiligheid; de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en de
sociale veiligheid. De gebruikswijzigingen zijn ruimtelijkplanologisch
aanvaardbaar.
BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan een permanente functiewijziging middels
toepassing van artikel 2.12 eerste lid,
onder a, onder 2 van de Wabo in samenhang met artikel
4 lid 9 van bijlage II Bor voor:
• het vestigen van een fietsenzaak (reparatie-verkoop) in
het pand Arendstraat 14 te Losser met 2
appartementen op de verdieping
2. Planschadeovereenkomst met aanvragers sluiten.
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Akkoord voor convenant implementatie Wet wijziging
woonplaatsbeginsel jeugd (21Z00369)
Het woonplaatsbeginsel regelt welke gemeente (financieel)
verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Per 1 januari 2022 zal
de Wet wijziging woonplaatsbeginsel inwerking treden. Het
huidige woonplaatsbeginsel is gebaseerd op de woonplaats
van de gezagdrager(s) van de jeugdige. Het nieuwe
woonplaatsbeginsel ingaand per 1 januari 2022 gaat uit van
de woonplaats waar de jeugdige staat ingeschreven op het
moment van de zorgaanvraag (jeugdhulp). Vanuit de VNG is
een convenant opgesteld die een ondersteunende functie
heeft tijdens de implementatie van de Wet wijziging
woonplaatsbeginsel en de eerste periode na de
implementatie.
BESLUIT:
1. Instemmen met het landelijk convenant implementatie Wet wijziging
woonplaatsbeginsel.
2. Wethouder Prins mandateren om namens het college het convenant
implementatie woonplaatsbeginsel jeugd van de VNG te ondertekenen.
3. De raad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren.
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Beleidsregels gemeentelijke taken Wet kinderopvang Gemeente Losser.
(20Z02165)
De Wet kinderopvang is sinds 2005 van toepassing.

Sindsdien is het speelveld volop in beweging en is de
wetgeving meerdere malen aangepast om de kwaliteit op de
kinderopvang en bij gastouders te verbeteren en de toezicht
en handhaving efficiënter vorm te geven. Deze ontwikkelingen
hebben geleid tot het herijken van het handhavingsbeleid en
afwegingsmodel voor de kinderopvang.
BESLUIT:
de Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang
Gemeente Losser vast te stellen.

