GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 27.O (02-07-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
02-07-2019
9:15 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis, A.J. Prins en J.D. Ramerman

1

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

2

Verslag BenW week 26
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Vergadering algemeen bestuur ODT d.d. 5 juli 2019
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Twente (en daarbij tevens voor het portefeuillehoudersoverleg VTH) een
annotatie voorbereid. De annotatie geeft richting voor de beantwoording van de
vragen of de instemming die wordt gevraagd aan de bestuurders.
BESLUIT:
Kennisnemen van de annotatie en de beantwoording van de vraagpunten in
het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente d.d. 5 juli 2019.

5

Evaluatie invoering Diftar
Om de gezamenlijke ambitie “Afvalloos Twente” in 2030 te kunnen halen heeft
de raad op 4 april 2017 besloten om het diftar (tariefdifferentiatie) systeem als
beleidsinstrument in te zetten. Dit met als doel het restafval verminderen,
gescheiden afval te stimuleren en betaling naar rato van de hoeveelheid
aangeboden restafval in te voeren. Op 1 januari 2018 is in Losser Diftar
ingevoerd.
Conform het raadsvoorstel van 7 maart 2017 zijn een jaar na invoering van
Diftar de resultaten gemonitord en zijn samen met de adviezen in bijgevoegde
evaluatie opgenomen. Deze evaluatie heeft Twente Milieu in opdracht van de
gemeente uitgevoerd.
BESLUIT:
1. Kennis nemen van de evaluatie Diftar.
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatie.
3. Onderzoeken welke nieuwe beleidsmaatregelen kunnen worden genomen
om in 2030 de gezamenlijke ambitie "Afvalloos Twente" te halen. (50 kg
restafval inw/jr)
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Dementievriendelijke gemeente
De Gemeenteraad van Losser heeft tijdens de raadsvergadering van 13
november 2018 een motie dementievriendelijk gemeente ingediend. De raad
gaf aan dat het aantal mensen dat wordt getroffen door een hersenziekte
waaronder dementie de komende jaren alleen maar toeneemt. In de motie
draagt de raad het college op om onder andere te onderzoeken of de
gemeente Losser een dementievriendelijke gemeente kan worden. Het college
heeft in de raadsinformatiebrief van 6 maart jl. aangegeven te willen
onderzoeken of de gemeente Losser het label dementievriendelijk kan
behalen. Dit heeft geresulteerd in het projectplan “dementievriendelijke

gemeente”, die tot stand is gekomen in samenwerking met de regionale
ketenpartners Dementie Twente.
BESLUIT:
1. Instemmen met het projectplan dementievriendelijke gemeente;
2. De raad kennis laten nemen van het projectplan door middel van bijgevoegd
raadsinformatiebrief.
7

Beslissing op de ingediende bezwaarschriften tegen de verleende
standplaatsenvergunning van 21 februari 2019. Daarin wordt besloten een
standplaatsvergunning te verlenen voor de verkoop van zuivelkaas en
worstsoorten op de vrijdagen van 09.00 uur tot 18.00 uur in de periode
van 1 maart 2019 tot 1 maart 2021.
De ingediende bezwaarschriften worden, overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 3 juni 2019, ongegrond verklaard
BESLUIT:
Besloten wordt, overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie
van 3 juni 2019:
1. de bezwaarschriften ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaarschriften ongegrond te verklaren en;
3. het bestreden besluit van 21 februari 2019 ongewijzigd in stand te laten.
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Motie ontwikkeling Aloysiuslocatie
Om de raad te informeren over de laatste stand van zaken inzake de ‘Motie
ontwikkeling Aloysiuslocatie’ wordt een raadsinformatiebrief verstuurd aan de
raad.
BESLUIT:
De raad informeren over de laatste stand van zaken inzake de ‘Motie
ontwikkeling Aloysiuslocatie’ aan de hand van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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MaaS-pilot regio Twente
In maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om
mee te doen aan de MaaS (Mobility as a Service) pilot. Door mee te doen
wordt een MaaS dienstverlening ingericht zodat het plannen, boeken, reizen en
betalen van een rit gebundeld wordt. Hierdoor kunnen inwoners van de regio
Twente op een toegankelijke en laagdrempelige manier toegang krijgen tot het
voor hen op dat moment meest aantrekkelijke vervoersmiddel. Landelijk zijn er
24 partijen gecontracteerd om mee te kunnen doen aan de landelijke MaaS
pilot door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om te komen tot een
selectie van een partij voor de Twentse MaaS pilot is een lokale aanbesteding
(minicompetitie) nodig.
BESLUIT:
In te stemmen met:
1. Wethouder A. Prins aanwijzen als bestuurlijk woordvoerder en
opdrachtgever voor de MaaS-pilot regio Twente;
2. De heer H. Smuling van de gemeente Enschede aanwijzen als ambtelijke
opdrachtgever namens de deelnemende MaaS-pilot gemeenten;
3. De inkoopcoördinator van de organisatie Noaberkracht (gemeenten)
Dinkelland en Tubbergen als aanbestedende coördinator te mandateren;
4. De ambtelijke projectgroep voor de MaaS pilot te mandateren voor de
voorbereiding en uitvoering van de pilot;
5. De aanvullende jaarlijkse financiering, groot € 2.958,00, gedurende drie jaar
ten laste brengen van begrotingspost 122.6000074.0.34370.0.
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Aanleg Jeu de Boules accommodatie bij Erve Boerrigter
Op 7 maart 2017 heeft de raad het visiedocument “Kwaliteitsimpuls De Lutte”
vastgesteld. Speerpunten hieruit zijn o.a. de versterking van de
ontvangstfunctie voor de Lutte door de buitenruimte van Erve Boerrigter en de
directe omgeving aan te passen en opnieuw in te richten en daarnaast de
verbinding tussen Erve Boerrigter en het centrumplein te versterken.
In april 2018 is subsidie verworven voor de herinrichting van de buitenruimte
van Erve Boerrigter. Kort daarop kwam het verzoek van de Jeu de Boulesvereniging, ondersteund door de Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter, om op
korte termijn een Jeu de Boules accommodatie te realiseren aan de
centrumzijde van Erve Boerrigter. Om deze reden is het ontwerpproces voor de
herinrichting van de buitenruimte aan centrumzijde, met daarbij de inpassing
van Jeu de Boulesbanen, naar voren gehaald. Realisatie van deze
accommodatie aan de centrumzijde geeft een goede invulling aan de opgaven
uit de Visie Kwaliteitsimpuls De Lutte.
BESLUIT:
Kiezen voor optie 1 (centrumzijde Erve Boerrigter) als locatie voor de Jeu de
Boules accommodatie (conform schetstekening).
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Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied vzp16, partiële herziening
Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte"
Het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied vzp16, partiële herziening
Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte" en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan
hebben voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan.
Ook zijn er geen inspraakreacties ingediend tegen het beeldkwaliteitsplan.
De raad kan worden voorgesteld het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan
ongewijzigd vast te stellen.
BESLUIT:
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Buitengebied vzp16, partiële
herziening Landgoed Oldenzaalsestraat de Lutte" zoals deze ter inzage heeft
gelegen en tevens langs elektronische weg beschikbaar is gesteld
(NL.IMRO.0168.bp008vzp16ph01-0301) ongewijzigd vast te stellen;
2. De raad voor te stellen het bijbehorende beeldkwaliteitsplan als onderdeel
van de welstandsnota ex artikel 12a van de Woningwet vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.1. van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.

