GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 02.O (12-01-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
12-01-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, 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

4

Wijziging wet gemeentelijke schuldhulpverlening (20Z02898)
Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs). De gemeente is dan verplicht te
doen aan vroegsignalering van schulden, waardoor in een
vroegtijdig stadium beginnende schulden van inwoners kunnen
worden gesignaleerd. Binnen Twente loopt sinds april 2019 al
het project Vroegsignalering van schulden. De gemeente
Losser krijgt maandelijks signalen over beginnende
betalingsachterstanden vaste lasten van inwoners. Hiervoor is
een regionaal convenant gesloten met de partners van vaste
lasten die de signalen aanleveren. Om maandelijks signalen te
kunnen blijven ontvangen is het nu nodig in te stemmen met
het landelijke convenant vroegsignalering en daarvoor een
overeenkomst aan te gaan met de verschillende vaste lasten
partners die in Losser actief zijn.
Een andere wijziging van de wet gemeentelijke
schuldhulpverlening per 2021 betreft het hebben van een
gemeentelijke verordening waarin de maximale beslistermijn
aanvraag schuldhulpverlening is opgenomen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het landelijke convenant
Vroegsignalering en een overeenkomst aan te gaan met
de vaste lasten partners.
2. De raad voorstellen de Verordening beslistermijn
schuldhulpverlening vast te stellen en daarmee de
beslistermijn te bepalen op 8 weken.

5

Principe-verzoek wijziging bestemmingsplan tbv realiseren 2 woningen
perceel Bentheimerstraat 53-55 (19Z02355)
Voor het perceel Bentheimerstraat 53-55 is een
principeverzoek ingediend voor het wijzigen van de
bestemming “Detailhandel” in de bestemming “Wonen”, ten
behoeve van het realiseren van 2 vrijstaande woningen.
Hieraan ligt een advies van het gemeentelijk Kwaliteitsteam

ten grondslag. Onder de voorwaarde dat dit advies op een
correcte wijze wordt vertaald in het ontwerpbestemmingsplan, is sprake van
een goede ruimtelijke
ontwikkeling en kan in principe aan het verzoek medewerking
worden verleend.
BESLUIT:
1. In principe medewerking te verlenen aan een
bestemmingsplanherziening, mits het advies van het
Kwaliteitsteam op een correcte wijze wordt
vertaald in het ontwerp-bestemmingsplan en er sprake is
van doelgroeponafhankelijke woningen;
2. Na aanpassing van het ontwerp-bestemmingsplan de procedures tot
herziening van het bestemmingsplan en de
vaststelling van een hogere voorkeurswaarde geluid op te
starten, onder de voorwaarde dat vooraf met initiatiefnemer
een planschadeovereenkomst wordt gesloten.

