GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 2.O (11-1-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
11-01-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. van Essen, G. Kok, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 1
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2021-2022 ( 21Z03273)
De VNG heeft namens de gemeentelijke werkgevers met de
vakbonden onderhandeld over de Cao-gemeenten.
De gemeente Losser stemt in met het principe akkoord Cao gemeenten met
een aantal kanttekeningen zoals bij de argumenten genoemd
BESLUIT:
1. Het gemeentelijk standpunt vast te stellen, waarbij
Losser in de ledenraadpleging van de VNG instemt
met het door de VNG bereikte onderhandelingsresultaat
t.a.v. het principeakkoord over de Cao Gemeenten 2021-2022
met een aantal kanttekeningen.
2. Het hoofd P&O van Enschede te mandateren om
namens het college het reactieformulier in te vullen en te versturen.
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Uitvoeringsprogramma 2022 voor Preventie, Vergunningen, Toezicht en
Handhaving in de fysieke leefomgeving (21Z03218)
In het traject van het opstellen van een nieuw
Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en
Handhaving (PVTH), hebben wij op 20 december 2021 een
conceptuitvoeringsprogramma voorgelegd aan wethouders
van Essen en Nijhuis. De hieruit voortgevloeide input hebben
wij in het uitvoeringsprogramma verwerkt.
BESLUIT:
1. Het PVTH-uitvoeringsprogramma 2022 (inclusief het
regionale deel) vaststellen;
2. Het PVTH-uitvoeringsprogramma 2022 ter
kennisname toezenden aan de gemeenteraad;
3. Het PVTH-uitvoeringsprogramma 2022 toesturen aan de provincie.
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Algemene Ledenvergadering VNG 13 januari 2022 (21Z03173)
Op 13 januari 2022 vindt er een extra Algemene Ledenvergadering van
de VNG plaats. Op de agenda staan enkele agendapunten waarbij een
standpunt van de gemeente wordt gevraagd. Over deze inhoudelijke
agendapunten wordt een standpunt ingenomen. Dit standpunt wordt
meegegeven aan de aangewezen gemeentelijk vertegenwoordiger

BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt over de inhoudelijke agendapunten voor de
Algemene Ledenvergadering van de VNG op 13 januari 2022 vast te stellen.
2. Wethouder Nijhuis aan te wijzen als gemeentelijk vertegenwoordiger.
7

Dienstverleningsvisie (21Z01366)
Begin april 2021 is gestart met het visievormingstraject
dienstverlening. Een traject om te komen tot een gedragen visie
gebaseerd op de wensen en behoeften van inwoners,
ondernemers en verenigingen in de gemeente Losser.
In de afgelopen maanden is samen met de samenleving en
professionals van de gemeente gewerkt aan de visie. Tevens is
documentonderzoek gedaan en is onderzoek gedaan naar de
trends en ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke
dienstverlening.
Inmiddels is het visievormingstraject afgrond en worden de
volgende documenten aan u voorgelegd:
1. De visie en kenmerken voor onze werkwijze. Onze ambitie op
het gebied van dienstverlening.
2. De ontwikkelsporen en aanbevelingen. Dit document dient
als uitgangspunt voor het nog op te stellen uitvoeringsplan dienstverlening.
3. De verantwoording en onderbouwing van de visie. Waarin
onder andere staat aangegeven met wie het participatietraject is
doorlopen en wat de opbrengsten van dit traject zijn.
BESLUIT:
1. De visie op dienstverlening vast te stellen.
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
3. De noodzakelijke investeringen voor het opstellen van
het Uitvoeringsplan dienstverlening te betrekken bij de
Voorjaarsnota 2022.
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Inkoop groen gas (19Z02160)
In maart 2020 hebben de 10 Twentse gemeenten en bedrijfsvoering
organisatie Noaberkracht besloten overeenkomsten aan te gaan met
Twence (AVI-Twente BV) voor het produceren en leveren van elektriciteit
en gas. Contracten voor afname van duurzame elektriciteit van
AVI-Twente BV zijn inmiddels gesloten. Voor de afname van groen gas
en/of CO2 gecompenseerd aardgas willen de samenwerkende Twentse
gemeenten nu een aanbesteding uitzetten met als doel een aantal gemeenten
vanaf 1-1-2023 te beleveren en het resterende deel vanaf 1-1-2025.
Als onderdeel van de Europese aanbesteding wordt opgenomen dat de
leverancier van gas de groen gas certificaten betrekt bij AVI Twente BV zodat
aangetoond kan worden dat het deel groen gas dat gewenst is ook
daadwerkelijk geleverd is. Onder deze omstandigheden draagt de afname van
groen gas door deelnemers en daartoe de overeenkomst met AVI-Twente BV
bij aan een versnelling van de (lokale) energietransitie.
BESLUIT:
In te stemmen met:
1. Groen gas in te kopen per 1 januari 2023 en hiervoor een
Europese aanbestedingsprocedure te
doorlopen met als aanbestedende dienst gemeente Wierden.

2. De verlenging van de met Twence (AVI-Twente BV) gesloten
hoofdovereenkomst voor de periode 1 januari 2026 tot en met 31
december 2030.
3. Groen gas certificaten af te nemen bij Twence (AVI-Twente BV) om
100 procent van de gasbehoefte van onze gemeentelijke organisatie te
verduurzamen en dit als onderdeel op te nemen in de Europese
aanbesteding voor de levering van gas.
Besluit Burgemeester
In te stemmen met:
4. bijgaande volmacht voor de heer B. Wessels van de gemeente Wierden te
tekenen ten einde uitvoering te kunnen geven aan het onder punt 1 en 3
beschreven besluit.
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MIP - integrale aanpak openbare ruimte Glanerbrugstraat, GlaneBeekhoek. (21Z03131)
Recente inspectiebeelden van de riolering in Glane-Beekhoek
tonen aan dat de kwaliteit van de rioolbuizen van het
bestaande gemengde rioolstelsel zeer slecht is en dat deze
op zeer korte termijn vervangen moeten worden. Ook is
gebleken dat er geen ruimte is voor een nieuwe rioolleiding
binnen het bestaande tracé (vanwege o.a. de ligging van
kabels en leidingen en bomen). Dit betekent dat de nieuwe
rioolleiding onder het asfalt van de doorgaande rijbaan gelegd
moet worden, waardoor de Glanerbrugstraat afgesloten zal
moeten worden (en omleidingsroutes via o.a. provinciale Nwegen gevonden
moeten worden). Dit maakt de ingreep
zodanig groot dat het aan te bevelen is om, in synergie met de
rioleringswerkzaamheden, tegelijkertijd fysieke maatregelen
uit te voeren om het wegvak en de omliggende openbare
ruimte in te richten in afstemming met de functies en het
gebruik ervan. Hiermee wordt bijgedragen aan zowel de
verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit.
Er is echter op dit moment onvoldoende financiële dekking
voor een integrale aanpak van de openbare ruimte in GlaneBeekhoek.
BESLUIT:
1. Op korte termijn over te gaan tot een integrale herinrichting
van de openbare ruimte in de Glanerbrugstraat, te GlaneBeekhoek (variant 2).
2. De Raad voor te stellen hiervoor een krediet beschikbaar te
stellen van € 550.000, -- en deze kosten te dekken door een storting vanuit de
algemene reserve te doen in de reserve investeringsbijdragen.
3. Vervolg te geven aan het participatieproces in GlaneBeekhoek, direct na het
Raadsbesluit aangaande het kredietvoorstel.

