GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 27.O (30-06-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
30-06-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
H.J.M. Nijhuis
A.A. de Jong, J. van Essen, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
J. van Dam en C.A.M. Kroon
,

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

Bestuurlijke reactie op de vernieuwde Twentse Belofte 2020-2024
(20Z01577)
De gemeente Losser wil graag dat jongeren een goede
startpositie hebben op de arbeidsmarkt. Daarom stemt het
college in met het concept plan ‘Twentse Belofte 2020-2024’
en de daarin genoemde doelstellingen en ambities. De
Twentse Belofte is het regionaal plan voor jongeren van 12 tot
27 jaar voor wie het behalen van een diploma en het vinden
van een baan niet vanzelfsprekend is. Doel is de positie van
jongeren op de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te maken en
uitval uit school en/of werk te voorkomen.
Verder stemt het college ermee in om lokaal een plan van
aanpak te maken naar aanleiding van het regionale plan.

BESLUIT:
1. Instemmen met het concept plan “De Nieuwe Twentse
Belofte 2020-2024” (bijgevoegd);
2. De bereidheid uit te spreken een lokaal plan op te
stellen voor de uitwerking van Belofte 4 en 5 van het plan.
3. De voorzitter van de Stuurgroep Twentse Belofte,
wethouder June Nods van de gemeente Enschede, van dit
standpunt op de hoogte stellen via bijgevoegde brief.
5

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente d.d. 3 juli 2020
(20Z01477)
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. 3 juli 2020.

6

Jaarverslag Kinderopvang 2019 (20Z01149)
Op grond van artikel 67 van de Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) dient het college een
jaarverslag kinderopvang 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 2019
2. De raad informeren over het Jaarverslag Kinderopvang 2019.

7

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker aan de
Neercasselstraat 28 te Losser (20Z00975)
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
voor het bouwen van een erker aan de Neercasselstraat 28 te
Losser. De aanvraag voldoet niet aan de in de regels
voorgeschreven maatvoeringen betreffende minimale afstand
weg en maximale breedte van de erker. Een aanvraag in strijd
met het bestemmingsplan betekent tevens een verzoek tot
wijziging of afwijking van het bestemmingsplan.
Ruimtelijk/planologisch is het plan aanvaardbaar. Het plan
voldoet niet aan de beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden 2018 Gemeente Losser (artikel 2.12
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in
samenhang met bijlage II, artikel 4 besluit omgevingsrecht
(Bor). In het beleid is opgenomen dat voor andere situaties
per verzoek gemotiveerd besloten kan worden medewerking
te verlenen. Geadviseerd wordt af te wijken van het
bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder
a, sub 2, van de Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht).
BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan de omgevingsvergunningaanvraag
Neercasselstraat 28 te Losser voor de bouw van
een erker middels afwijking van het geldende bestemmingsplan Losser Dorp
met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2, van de Wabo (Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht).
2. Planschadeovereenkomst sluiten met aanvrager.

8

Agenda en stukken vergadering Bestuurscommissie Agenda van Twente
(20Z00003)
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 1 juli 2020 kenbaar maken.

9

Verzoek voor de bouw van een overdekt terras op het perceel
Teylersstraat 4 te Losser. (19Z03223)
Door de eigenaresse van Teylersstraat 4 te Losser is een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor de
realisatie van een overdekt terras op het perceel Teylersstraat 4 te Losser.
Op basis van het geldende bestemmingsplan “Losser Centrum
2007” zijn de gronden waar het bouwwerk beoogd is
bestemd tot ‘Centrum A’. Het plan is in strijd met de geldende
bestemming. Om de terrasoverkapping op de betreffende
gronden mogelijk te maken, is een planologische procedure
noodzakelijk.
BESLUIT:
Met toepassing van artikel 2.1. van de “Beleidsregels
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente
Losser” medewerking verlenen aan de realisatie van een
overdekt terras bij een horecaonderneming aan de
Teylersstraat 4 te Losser.

10

Vergadering AB OLCT (20Z01453)
Op 2 juli 2020 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 2 juli 2020 vaststellen.
2. De standpunten meegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.

11

AB-vergadering Regio Twente 1 juli 2020 (20Z01452)
Op 1 juli 2020 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf
wordt het gemeentelijke standpunt met betrekking tot de
onderwerpen op de agenda vastgesteld in het college. Dit
standpunt wordt meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger. De gemeenteraad wordt achteraf ingelicht
over het door het college ingenomen standpunt.
BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt ten aanzien de agenda voor
de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 1 juli 2020 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief van dit
standpunt achteraf op de hoogte brengen.

