GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 36.O (07-09-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

07-09-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, 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 35
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Beantwoording schriftelijke vragen fractie Burgerforum ex artikel 39
RvO inzake Bestrating (21Z02132)
De fractie van Burgerforum heeft schriftelijke vragen gesteld,
op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
raad der gemeente Losser, over de goten in het straatwerk
van de wegen in het centrum van Losser evenals de Irisstraat.
Door middel van bijgaande brief wordt de fractie van
Burgerforum geïnformeerd over de (integrale) afweging(en)
tijdens het ontwerpproces evenals eventuele aanpassingen.
BESLUIT:
De fractie van Burgerforum door middel van bijgestelde
brief informeren over de (integrale) afweging(en) tijdens het
ontwerpproces evenals de wijze van uitvoeren van eventuele
aanpassingen.

5

Toekomstdiscussie Openbaar Lichaam Crematoria Twente (21Z01990)
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft de
vraag over de toekomst van het Openbaar Lichaam
Crematoria Twente en over toekomstige rol van de
gemeenten daarin voorgelegd aan de colleges van de
deelnemende gemeenten. Losser kiest voor een bestendiging
van de huidige bestuurlijke constructie. De gemeenteraad
wordt over dit standpunt ingelicht.

BESLUIT:
1. Aan het bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria
Twente meedelen dat de gemeente Losser kiest voor
bestendiging van de huidige bestuurlijke constructie.
2. De raad door middel van gewijzigde raadsinformatiebrief op
de hoogte brengen van dit standpunt.
6

Beantwoording schriftelijke vragen fractie Burgerforum ex artikel 39
RvO inzake Hogeboekelweg (21Z01952)
De fractie van Burgerforum heeft schriftelijke vragen gesteld,
op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
raad der gemeente Losser, over de Hogeboekelweg.
Door middel van bijgaande brief wordt de fractie van
Burgerforum geïnformeerd over het advies van de
verkeersadviseur van de politie m.b.t. het instellen van een
30 km-zone op (een deel van) de Hogeboekelweg.
BESLUIT:
De fractie van Burgerforum door middel van gewijzigde
brief informeren over het advies van de verkeersadviseur van
de politie m.b.t. het instellen van een 30 km-zone op (een
deel van) de Hogeboekelweg.

7

Plan van aanpak Zorgschouw II (21Z01581)
Op 12 november 2019 heeft de gemeenteraad de motie
zorgschouw II aangenomen. Daarin heeft de raad het college
gevraagd om een verdiepend onderzoek te doen naar de
zorgbehoefte van de inwoners, het voorzieningenaanbod en
de toekomstbestendigheid daarvan. Het bureau HHM heeft in
opdracht van de gemeente Losser het onderzoek uitgevoerd.
De uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek hebben
we verwerkt in het plan van aanpak Zorgschouw II.
BESLUIT:
1. Instemmen met het plan van aanpak Zorgschouw II;
2. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

8

Uitbreiden fabriek met magazijn en koelruimte (21Z01540)
Medewerking verlenen aan het afwijken van het
bestemmingsplanvoorschrift betreffende de maximaal
toegestane bouwhoogte uitbreiding fabriekspand De Pol 35.

BESLUIT:
1. Met toepassing van artikel 2.1 lid 3, van de ‘Beleidsregels
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente
Losser’ medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de
fabriek met een magazijn en koelruimte hoger dan is
toegestaan in het bestemmingsplan aan de Pol 35 te Losser.
2. Met de aanvrager een planschadeovereenkomst te sluiten.
9

Tijdelijk plaatsen pinbox Braakstraat (nabij nummer 8). (21Z00944)
Er is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk (maximaal 10
jaar) toestaan van een pinbox ter plaatse van een
verkeersbestemming. Zowel het plaatsen als het gebruiken
hiervan is op basis van het geldende bestemmingsplan
“Losser Centrum 2019” niet toegestaan.
Een en ander kan op basis van de Beleidsregels
Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2018 Gemeente
Losser worden mogelijk gemaakt (artikel 2.11 van
beleidsregels > artikel 4.11 Bijlage 2 Bor).
BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan het tijdelijk (max. 10 jaar)
toestaan van een pinbox op basis van de
Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden
2018 Gemeente (artikel 2.11 van beleidsregels >artikel 4.11
Bijlage 2 Bor);
2. Een planschadeovereenkomst sluiten met de aanvrager.
Hetgeen een voorwaarde is van punt 1;
3. Een overeenkomst sluiten met de aanvrager tot het vestigen
van een recht van opstal op een perceel eigendom van de gemeente
Losser. Hetgeen een voorwaarde is van punt 1;
4. Het bekostigen van de door de gemeente nader aan te
geven kosten ten aanzien van de openbare ruimte –
voor zover dit in verband staat met het toestaan van
de pinbox - door de aanvrager. Hetgeen een
voorwaarde is van punt 1.

10

Verlenging overbruggingsperiode Twente met Nedvang (20Z00202)
Op 24 augustus is bij de gemeente Losser de brief van
Nedvang voor het verlengen van de overbruggingsperiode
voor Twente binnen gekomen (zie bijlage, Verlenging
overbruggingsperiode PMD Twente). Bij ondertekening van
deze brief wordt de reeds afgesproken overbruggingsperiode

van Twente verlengd tot 1 januari 2022. De afspraken zijn
gemaakt na overleg met een gemeentelijke werkgroep die
onderhandelt met Nedvang over de afkeur van
verpakkingsafval (ook wel Plastic, Metalen en Drankkartons,
PMD's genoemd).
BESLUIT:
Instemmen met het voorstel van Nedvang om de
overbruggingsperiode te verlengen tot 1 januari 2022.

