GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 35.O (30-8-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
30-08-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, J. (Jimme)
Nordkamp en M.J.H. (Marian) Oosterbroek
,

1

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

2

Verslag BenW week 34
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang vluchtelingen
Conform akkoord.

5

Beantwoording art.39 vragen Burgerforum over drugsoverlast (22Z01775)
De fractie Burgerforum heeft artikel 39 vragen gesteld over de drugsoverlast/toerisme. Voorgesteld wordt om de vragen conform de bijgevoegde brief te
beantwoorden.
BESLUIT:
De schriftelijke artikel 39 vragen van Burgerforum over drugsoverlast middels
bijgevoegde antwoordbrief te beantwoorden.

6

Reglement van orde college (22Z01763)
In 2010 heeft het college de laatste versie van het Reglement van Orde voor
de vergaderingen van het college vastgesteld. In dit reglement wordt een
aantal praktische en formele zaken rondom de collegevergaderingen geregeld.
Het reglement was aan actualisatie toe. Met deze vaststelling is het reglement
weer up-to-date.
BESLUIT:
1. Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van het college vast te stellen.
2. De raad hiervan door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte te
stellen.

7

Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning (22Z01494)
Op 31 december 2023 lopen de raamovereenkomsten af met de aanbieders
voor de Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Met ingang
van 1 januari 2024 moeten er nieuwe raamovereenkomsten afgesloten zijn.
Vanwege de financiële omvang en drempelbedragen dient een Europese
aanbesteding te worden gevolgd. Gezamenlijk aanbesteden biedt voordelen
voor gemeenten en aanbieders.
BESLUIT:

1. Aan te sluiten bij de openbare Europese aanbestedingsprocedure van de
gemeente Enschede voor de Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke
ondersteuning voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2028 met drie
keer een optie tot verlenging van één jaar.
2. Volmacht te verlenen aan de gemeente Enschede om op te treden als
aanbestedende dienst en het aanbestedingsproces te begeleiden volgens
bijgevoegde Volmacht.
3. De regionale werkgroep ‘inkoop Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke
ondersteuning’, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende
gemeenten, te mandateren en machtigen om de aanbestedingsprocedure te
doorlopen vanaf de voorbereiding tot en met het uitbrengen van het
gunningsadvies.
4. Mevrouw J. Brugging namens de gemeente Losser aan te wijzen als
vertegenwoordiger in de regionale werkgroep ‘inkoop Wmo
maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning’.
8

Ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota CAO gemeenten
(22Z02443)
De VNG heeft namens de gemeentelijke werkgevers een concept
arbeidsvoorwaardennota opgesteld ter voorbereiding op de komende
onderhandelingen in het najaar over de Cao-gemeenten.
De gemeente Losser stemt in met de uitgangspunten in de concept
Arbeidsvoorwaardennota 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 voorgestelde
Arbeidsvoorwaardennota voor de komende onderhandelingen over de Cao
Gemeenten 2023 met een aantal kanttekeningen.
2. Hoofd P&O van de gemeente Enschede te mandateren om namens het
college het reactie formulier in te vullen en te versturen.

9

Dagopvang voor (oudere) volwassenen (Bookholtlaan 25 te Losser)
(22Z01387)
De gemeente Losser is voornemens om aan de Bookholtlaan 25 te Losser een
maatschappelijke functie toe te voegen, te weten een algemene voorziening
voor (oudere) volwassenen als dagopvang. De beoogde locatie is op grond van
het geldende bestemmingsplan “Losser dorp” voorzien van de bestemming
‘Cultuur en ontspanning’, hierbinnen is de gewenste functie niet toegestaan.
Om een en ander mogelijk te maken moet van het bestemmingsplan worden
afgeweken. Dit kan op grond van de Beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden 2018.
BESLUIT:
Medewerking te verlenen aan het gebruiken van het bestaande pand aan de
Bookholtlaan 25 in Losser ten behoeve van een algemene voorziening voor
(oudere) volwassenen als dagopvang. Dit in afwijking van het geldende
"bestemmingsplan Losser dorp", namelijk op grond van de Beleidsregels
Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2018.

10

Verordening jeugdhulp 2022 (22Z01255)
De Jeugdwet verplicht gemeenten een Verordening jeugdhulp 2022 vast te
stellen. Jaarlijks bekijken we of de Verordening naar aanleiding van leemten,
jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk en beleidswijzigingen dient te worden

aangepast.
De Verordening is ter inzage gelegd aan de inwoners van de gemeente Losser.
Daarnaast hebben we de Verordening ter advisering aan de participatieraad
aangeboden. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen.
BESLUIT:
De raad voorstellen de Verordening jeugdhulp 2022 vast te stellen.
11

Tijdelijke benoeming commissie bezwaarschriften (22Z01017)
Per 1 september 2022 gaat de behandeling van ingediende bezwaarschriften
over naar de gemeente Enschede. De commissie bezwaarschriften van de
gemeente Enschede gaat fungeren als commissie bezwaarschriften voor de
gemeente Losser. En ook het secretariaat van de commissie gaat opnieuw
uitgevoerd worden door Enschede.
Echter om de overgang naar de bezwarencommissie van de gemeente
Enschede formeel te regelen is een aanpassing van de Verordening commissie
bezwaarschriften noodzakelijk. Die is inmiddels in concept gereed, maar kon
niet tijdig ter besluitvorming worden aangeboden. Daarom worden de voorzitter
en de leden van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Enschede
voor de periode van 1 september 2022 tot de inwerkingtreding van de nieuwe
Verordening op de behandeling van bezwaarschriften in dezelfde functie
benoemd in de commissie bezwaarschriften in Losser.
BESLUIT:
1. De voorzitter en de leden van de commissie bezwaarschriften van de
gemeente Enschede in dezelfde functie te benoemen in de commissie
bezwaarschriften van de gemeente Losser.
2. Dit besluit te laten gelden van 1 september 2022 tot aan de inwerkingtreding
van de nieuwe Verordening op de behandeling van bezwaarschriften.
3. De gemeenteraad met bijgaande raadsinformatiebrief informeren over de
gewijzigde procedure.

12

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 (22Z00252)
Op 1 januari 2015 is de Wmo 2015 van kracht geworden. Naar aanleiding van
deze wet is per 1 januari 2015 de Verordening maatschappelijke ondersteuning
in werking getreden. Jaarlijks bekijken we of de Verordening naar aanleiding
van leemten, jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk en beleidswijzigingen dient
te worden aangepast.
De Verordening is ter inzage gelegd aan de inwoners van de gemeente Losser.
Daarnaast hebben we de Verordening ter advisering aan de participatieraad
aangeboden. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen.
De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 wordt aan de
gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.
BESLUIT:
De raad voorstellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 vast
te stellen.

13

Ontbinding stichting Werken in Losser (22Z00133)
In 2013 is de stichting Werken in Losser opgericht, ter uitvoering van de
werkgeverstaken van de Wsw-medewerkers. Per 1 januari 2018 zijn de
werkgeverstaken ondergebracht bij de gemeente Losser. De verwachting was
dat de stichting nog een rol zou kunnen spelen bij de uitvoering van de
Participatiewet. Dat blijkt niet het geval. Daarom wordt besloten om tot

ontbinding van de stichting over te gaan.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het ontbinden van de stichting Werken in Losser en de
bestuurder van de stichting Werken in Losser te verzoeken hiertoe de
benodigde besluiten te nemen.
2. Via de Raad van Toezicht van de stichting Werken in Losser toestemming te
verlenen voor deze ontbinding.
3. Burgemeester Kok en de wethouders Oosterbroek, Van Essen en Nordkamp
te benoemen in de Raad van Toezicht van de stichting Werken in Losser.
14

Aanvulling zienswijzennota bestemmingsplan "Buitengebied partiele
herziening Oldenzaalsestraat 13 Losser” (20Z00568)
Het bestemmingsplan "Buitengebied partiele herziening Oldenzaalsestraat 135
Losser" is met bijbehorende zienswijzennota ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden en staat geagendeerd voor vaststelling in de
gemeenteraad van 4 oktober aanstaande. Geconstateerd is dat bij het
inboeken bij een van de zienswijzen een pagina is weggevallen waardoor geen
volledige afweging van alle ingebrachte punten heeft plaatsgevonden. In
bijgevoegde zienswijzennota is dit alsnog gebeurd. Dit geeft geen aanleiding
om de raad een ander voorstel te doen.
BESLUIT:
Bijgevoegde zienswijzennota (doc. nr. 22.0020645) samen met de volledige
zienswijze, ter vervanging van de zienswijzennota (doc. nr. 22.0009923) aan
de gemeenteraad aan te bieden

15

Bestemmingsplan "De Lutte, partiële herziening doortrekking
Ambachtstraat De Lutte” (17Z02358)
Met de doortrekking van de Ambachtstraat tot aan de Ertsmolen kan het
Luttermolenveld ook vanuit zuidelijke richting ontsloten worden. Deze extra
ontsluiting zorgt voor een verbeterde bereikbaarheid van het Luttermolenveld.
Om deze doortrekking van de Ambachtstraat mogelijk te kunnen maken is een
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hiertoe heeft een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen waarop vier zienswijzen zijn
ingediend. De zienswijzen, maar ook een wijziging in het wegontwerp en
gewijzigde wetgeving, hebben aanleiding gegeven tot het uitvoeren van diverse
(vervolg)onderzoeken. Naar aanleiding hiervan is de toelichting op onderdelen
gewijzigd. Omdat het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan (de
regels en verbeelding) niet is gewijzigd, kan de gemeenteraad worden
voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
BESLUIT:
De gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit voor te
stellen om:
1. in te stemmen met de "Nota van zienswijzen bestemmingsplan De Lutte,
partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De Lutte";
2. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met
artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening de papieren en digitale versie
van het bestemmingsplan "De Lutte, partiële herziening doortrekking
Ambachtstraat De Lutte" met de identificatiecode
NL.IMRO.0168.BPH001PH07-0401 met bijbehorende bijlagen en bestanden
ongewijzigd vast te stellen;
3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale
ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0168.BPH001PH07-0401 vast te

stellen.
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Groenbeleidsplan (20Z02146)
Ons huidige groenbeleidsplan dateert van 2012. Daarom is in de afgelopen
begroting aangegeven dat we een nieuw groenbeleidsplan zouden opstellen.
Naast veranderende inzichten in het beheer van groen willen we bijdragen aan
het tegengaan van verlies van biodiversiteit. Ook moet ons groen de komende
jaren beter bestand raken tegen extreme weersituaties zoals langdurige
regenval, hitte en droogte. Het nieuwe groenbeleidsplan zorgt ervoor dat onze
keuzes in beheer en aanleg goed vastgelegd zijn.
BESLUIT:
1. Raad voorstellen om het Groenbeleidsplan vast te stellen.
2. Instemmen met Oplegger Participatie Groenbeleid.

