GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 36.O (01-09-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
01-09-2020
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 35
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Pilot Memory Lane (20Z00833)
In het beleidsplan sociaal domein 2019-2022 heeft de gemeente Losser
aangegeven te willen inspelen op de vergrijzing. Door de toenemende
vergrijzing neemt de vraag naar hulp en ondersteuning toe. Daarnaast zullen
de problemen waarmee ouderen te maken kunnen krijgen, zoals eenzaamheid,
dementie en functionele beperkingen verder stijgen. Met de getroffen
maatregelen rondom het corona virus zullen kwetsbare ouderen in deze tijd
meer geïsoleerd raken en is het contact met de buitenwereld sterk verminderd.
De eenzaamheid zal hierdoor alleen maar toenemen. Om de eenzaamheid
enigszins te verminderen en in zekere mate te kunnen voldoen aan de
zorgvraag willen we in de gemeente
Losser starten met de pilot Memory Lane, waarbij 30 kwetsbare ouderen
voorzien worden van een voor ouderen ingerichte tablet.
BESLUIT:
1. Instemmen met de pilot Memory Lane;
2. Instemmen met het sluiten van een privaatrechtelijke overeenkomst met
Arcentier B.V., tevens handelend onder de naam Home Instead
Nederland overeenkomstig bijgevoegde conceptovereenkomst;
3. Wethouder mw. A.J. Prins opdragen de gemeente Losser te
vertegenwoordigen in de vorm van het ondertekenen van de
privaatrechtelijke overeenkomst (besluit burgemeester);
4. De raad kennis laten nemen van de pilot Memory Lane door middel van
bijgevoegd raadsinformatiebrief.
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Ontwerpbestemmingsplan “de Lutte 2020” (20Z00834)
Het is, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gewenst
om voor de hele gemeente te beschikken over actuele bestemmingsplannen.
Het geldende bestemmingsplan voor de Lutte is alweer ruim 12 jaar oud. Door
het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan de Lutte 2020
krijgt het dorp weer een actueel en op de huidige situatie toegesneden
bestemmingsplan. Met uitzondering van een paar kleinschalige aanpassingen
worden in het bestemmingsplan geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk
gemaakt.

BESLUIT:
1. In te stemmen met het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan "de Lutte
2020" bestaande uit de toelichting, regels en verbeelding.
2. Het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage te leggen om een
ieder de mogelijkheid te bieden om zienswijzen in te dienen.
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Ontwerp beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Twente (VRT), inclusief
dekkingsplan van de brandweer. (20Z00873)
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRT van 7 december
2020 wordt het ontwerp beleidsplan 2021-2024 Veiligheidsregio Twente (VRT),
inclusief dekkingsplan van de brandweer vastgesteld. In de Wet
veiligheidsregio is vastgelegd dat de burgemeester overleg voert met de
gemeenteraad over het ontwerp beleidsplan en dat de raad vooruitlopend op
de vaststelling van het beleidsplan door het AB van de VRT zienswijzen kan
indienen.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van het ontwerp beleidsplan 2021-2024 van
Veiligheidsregio Twente (VRT), inclusief dekkingsplan van de
brandweer.
2. Instemmen met bijgaande Raadsvoorstel waarin een toelichting wordt
gegeven op de inhoud van het ontwerp beleidsplan 2021-2024 van
Veiligheidsregio Twente (VRT), inclusief dekkingsplan van de
brandweer en het proces van besluitvorming.
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Verzoek wijziging bestemmingsplan Lossersestraat 6 de Lutte.
(20Z01527)
Er is een verzoek ingediend om het pand Lossersestraat 6 in de Lutte als
levensloopbestendige woning in gebruik te mogen nemen. Om dit mogelijk te
maken moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat kan alleen wanneer
het gevraagde past binnen het gemeentelijke beleid, het plan ruimtelijk
stedenbouwkundig aanvaardbaar is, er geen wettelijke belemmeringen zijn of
anderen in de directe omgeving door de bestemmingsplanwijziging worden
belemmerd. In dit geval is daarvan sprake. Er wordt voorgesteld om
medewerking te verlenen aan het gevraagde.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het verzoek om het pand als levensloopbestendige
woning in gebruik te nemen en de initiatiefnemer hierover te berichten
met bijgevoegde conceptbrief.
2. Een planschadeovereenkomst af te sluiten met de initiatiefnemer.
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Evaluatie boa's (20Z00523)
Sinds juni 2018 zijn er boa’s werkzaam binnen de gemeente Losser. Voor
bepaalde vakgebieden is er een wettelijke verplichting dat werkzaamheden
door boa’s worden uitgevoerd. Thans is het moment om te kijken hoe het loopt

en hoe we het verder vorm willen geven. Hierbij komt ook de keuze aan de
orde of we verder willen met de samenwerking met de gemeente Enschede of
dat we zelf boa's in dienst gaan nemen.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de inzet van de boa's;
2. Vooralsnog de samenwerking met Enschede voort te zetten;
3. Over een half jaar evalueren in hoeverre de nu ervaren knelpunten in
de huidige samenwerking zijn opgelost;
4. Mogelijkheden onderzoeken om domein II boa’s in te huren;
5. De gemeenteraad de bijgevoegde evaluatie toe te zenden.
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Inkoopproces regionale tool risico-analyse VTH (20Z01960)
De huidige risico-analyse voor OD taken is verouderd en voldoet ook niet aan
de eisen die de Omgevingswet na inwerkingtreding hier aan stelt. Om tot
aanschaf van een nieuwe tool over te gaan is een provinciebrede projectgroep
gestart, die is begonnen met de voorbereiding van de aanschaf van een
nieuwe risico-analysetool die voldoet aan de wettelijke eisen. Het kader
hiervoor is opgesteld en thans kan het aanbestedingsproces starten. Daar het
om een tool gaat voor/namens alle gemeenten in Twente, wordt voorgesteld
om GS mandaat en volmacht te verleningen voor de aanbesteding.
BESLUIT:
1. In te stemmen met bijgaand offerte verzoek t.b.v. de provinciebrede
aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel
van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
2. A. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel
mandaat en volmacht te verlenen voor het aanbesteden van de levering
van een risicoanalyse VTH-tool conform de "offerteaanvraag aanschaf
risicoanalyse VTH-tool" inclusief programma van eisen, en het nemen
van de bij de aanbesteding horende besluiten, waaronder het besluiten
tot voorlopige en definitieve gunning voor de OD taken.
B. Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel
mandaat te verlenen om in het geval van een juridisch geschil over de
aanbesteding verweer te voeren.
C. Het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht door mandatering
vanuit het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
aan medewerkers van de Provincie Overijssel toe te staan.
D. Het hierboven genoemde te verlenen mandaat/volmacht te beperken
tot een maximum van € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer.
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Vervolg uitstel betalingen gemeentelijke belastingen door ondernemers
(20Z00866)
Het college heeft ondernemers in het kader van Coronamaatregelen de
mogelijkheid gegeven uitstel van betalingen
tot 1 oktober 2020 van gemeentelijke belastingen aan te
vragen. In het verlengde daarvan geeft het college het
GBTwente opdracht om met de ondernemers, die uitstel
hebben aangevraagd, individuele afspraken te maken over
de betaling.

BESLUIT:
Het GBTwente opdracht te geven individuele afspraken
te maken met de ondernemers, die uitstel van betaling
(tot 1 oktober 2020) van gemeentelijke belastingen
hebben aangevraagd.

