GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 28.O (09-07-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
09-07-2019
9:15 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Essen, S.J.G.B. Hagen-Kroeze, 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
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Uitvoeringsplan Integraal beleidsplan sociaal domein
Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van het uitvoeringsplan van het
integraal beleidsplan sociaal domein.
Dit doen we samen met maatschappelijke partners en inwoners. Voorgesteld
wordt de gemeenteraad over de stand van zaken te informeren.
Besluit:
Door middel van de raadsinformatie wordt de raad geïnformeerd over de stand
van zaken van het uitvoeringsplan Integraalbeleid sociaal domein.

5

Het definitief verlenen van een gefaseerde omgevingsvergunning, eerste
fase voor de activiteit “het milieuneutraal veranderen van een inrichting”
op het perceel Leusinkweg 21 in Losser.
Het ontwerpbesluit met het voornemen een gefaseerde omgevingsvergunning,
eerste fase te verlenen voor de activiteit “het milieuneutraal veranderen van
een inrichting” op het perceel Leusinkweg 21 in Losser heeft met ingang van
donderdag 21 februari 2019 tot en met woensdag 3 april 2019 ter inzage
gelegen.
Binnen deze termijn is er een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is
inhoudelijk beoordeeld door de ODT. Op basis daarvan dient het college een
definitief besluit te nemen op de aanvraag omgevingsvergunning.
Besluit:
1. De zienswijze voor onderdeel 6 deels gegrond, en voor de overige
onderdelen ongegrond te verklaren
2. Omgevingsvergunning definitief te verlenen

6

Gedoogbeslissing milieusituatie Borgbosweg 5
Op grond van artikel 3.113 Activiteitenbesluit is het verboden om
dierenverblijven op te richten binnen een zone van 250 meter rondom een zeer
kwetsbaar natuurgebied. Dit is een grond om te gaan handhaven.
Het paardenbedrijf Borgbosweg 5 is niet opgericht in het kader van de
milieuregelgeving. De huidige eigenaar/bedrijfsvoerder wil zijn bedrijf
continueren en aanpassen. Daarvoor is ook een melding Activiteitenbesluit
milieubeheer gedaan (27-2-2018 ingediend) en een omgevingsvergunning voor
de activiteit bouwen aangevraagd. Gelet op de specifieke omstandigheden van
deze paardenhouderij is een traject van onderzoek en overleg doorlopen om af
te zien van actieve handhaving op grond van dit artikel 3.113. Het resultaat

daarvan is de bijgevoegde gedoogbeslissing.
Besluit:
1.afwegende de feiten en omstandigheden vaststellen dat het aanvaardbaar is
dat er een paardenhouderij voor het houden van maximaal 30 paarden aan de
Borgbosweg 5 te Beuningen actief is binnen de reikwijdte en de voorwaarden
van de daarvoor opgestelde gedoogbeslissing, ondanks dat binnen het
milieuspoor niet gesproken kan worden van een opgerichte inrichting;
2.niet actief overgaan op handhaving op grond van artikel 3.113
Activiteitenbesluit milieubeheer als bedoeld in de gedoogbeslissing
7

Woningbouwprogrammering
In het ambtelijk overleg Wonen van 25 juni 2019 is de concept
bestuursovereenkomst woonafspraken Twente 2016-2020 en de concept
Regionale Woonprogrammering Twente (RWP Twente 2019) gepresenteerd.
In de concept bestuursovereenkomst woonafspraken Twente 2016-2020 wordt
voortgeborduurd op de in 2016 gemaakte afspraken. In de concept RWP 2019
staat dat de gemeente Losser kwantitatief 603 woningen mag bouwen. Ook
kunnen gemeenten er voor kiezen om samen met de provincie over te gaan op
een kwalitatieve woonprogrammering met als doel vraag en aanbod op de
woningmarkt zoveel mogelijk in evenwicht te brengen. De gedeputeerde
Wonen verzoekt gemeenten uiterlijk 17 juli 2019 aan te geven of zij met beide
concepten in kunnen stemmen. Voorgesteld wordt in te stemmen met beide
concepten, waarmee op 27 augustus 2019 met de raad een technisch beraad
kan plaatsvinden over mogelijke keuzes die te maken hebben met kwalitatief
programmeren. De Stec groep is gevraagd een kwalitatieve woonbehoefte
onderzoek in de gemeente Losser uit te voeren met als centrale vraag: ‘wat
heeft de gemeente losser de komende tien jaar nodig’. Op 29 mei 2019 is dit
onderzoek afgerond. Voorgesteld wordt het Stec rapport voor kennisgeving
aan te nemen en in principe als basis te gebruiken om op 27 augustus 2019
met de raad in gesprek te gaan over mogelijke keuzes die te maken hebben
met kwalitatief programmeren om daarna samen met de provincie verder te
werken aan het maken van afspraken over een kwalitatieve
woonprogrammering en te komen tot een nieuwe Woonvisie in 2020.
Besluit:
1. In te stemmen met de concept bestuursovereenkomst woonafspraken
Twente.
2. In te stemmen met de concept Regionale Woonprogrammering Twente
2019, op basis waarvan de raad op 27 augustus 2019 kan aangeven of hij
kwantitatief of kwalitatief wil programmeren.
3. Het Stec rapport van 29 mei 2019 voor kennisgeving aannemen en in
principe als basis te gebruiken om samen met de raad en de provincie verder
te werken aan het maken van afspraken over een kwalitatieve
woonprogrammering en te komen tot een nieuwe Woonvisie in 2020.
4. De raad informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
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Vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente 10 juli 2019
Op 10 juli 2019 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur
van de Regio Twente gepland. Vooraf worden de gemeentelijke standpunten
met betrekking tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld in het college.
Deze standpunten worden meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, burgemeester Kroon.
Besluit
Het gemeentelijke standpunt ten aanzien van de agenda voor de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente van 10 juli 2019 vaststellen.

