GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 37.O (10-09-2019)
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Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
10-09-2019
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 36
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Aanvraag financiering pilot Veranderopgave Inburgering (19Z02513)
Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Gemeenten
krijgen de regie over de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het
eerste moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de
samenleving, het liefst via betaald werk.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het welzijn van al hun inwoners en
hebben concrete taken op het gebied van welzijn, werk, inkomen en
gezondheid. De Wet inburgering moet hierbij aansluiten zodat gemeenten
integraal en op maat kunnen werken.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten
bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het beschikbaar
stellen van budgetten voor het uitvoeren van pilots. Met de pilots kunnen
nieuwe instrumenten en werkwijzen worden uitgetest.
Wij adviseren het college een aanvraag voor het mogelijk maken van een pilot
in te dienen.
BESLUIT:
1. Instemmen met het indienen van een aanvraag door de gemeente Enschede
namens de gemeente Losser voor deelname aan de pilot Z-route;
2. De raad informeren door middel van bijgesloten raadsinformatiebrief.

5

Raadsinformatie Behandelplan kastanjebomen Kerkstraat (19Z02428)
De kastanjebomen in de Kerkstraat zijn aangetast door de
kastanjebloedingsziekte. Op verzoek van de gemeenteraad is een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden om deze bomen te behandelen. Met een
raadsinformatiebrief wordt de raad op de hoogte gesteld van de uitkomsten van
het onderzoek.
BESLUIT:
Instemmen met het toezenden van bijgaande raadsinformatie aan de
gemeenteraad van Losser

6

Verzoek medewerking herontwikkeling Dorpstraat 54 De Lutte t.b.v.
woningbouw (19Z02305)
Op 23 juli 2019 heeft Wiggers Vastgoed een verzoek ingediend om
medewerking voor het aanpassen van de bestemming perceel Dorpstraat 54 in
De Lutte.
Gevraagd wordt de bestemming aan te passen van agrarisch naar wonen met
een aantal van 10 tot 20 woningen, waarbij de bestaande bedrijfsgebouwen bij
de Dorpstraat 54 worden gesloopt.
BESLUIT:
Geen medewerking te verlenen aan het verzoek wegens strijdigheid met de
Structuurvisie Losser en de woningbouwprogrammering.

7

Beantwoording artikel 39 RvO vragen Burgerforum inzake
milieubeoordeling Windmill (19Z02281)
Namens de raadsfractie van Burgerforum zijn artikel 39 RvO vragen gesteld
inzake de milieubeoordeling Windmill. Artikel 39 van het Reglement van orde
van de gemeenteraad geeft aan dat deze vragen schriftelijk door het college
moeten worden beantwoord. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord.
Instemmen met de beantwoording van de artikel 39 RvO vragen van de
Burgerforumfractie inzake milieubeoordeling Windmill zoals in bijgaande brief
opgenomen.
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de artikel 39 RvO vragen van de
Burgerforumfractie inzake milieubeoordeling Windmill zoals in bijgaande brief
opgenomen.

8

Ontwerp verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020 (19Z02216)
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Naar aanleiding van
deze wet is per 1 januari 2015 de Verordening jeugdhulp gemeente Losser in
werking getreden. Jaarlijks bekijken we of de verordening dient te worden
aangepast.
Naar aanleiding van de uitvoeringspraktijk moet de Verordening jeugdhulp
wederom worden gewijzigd.
BESLUIT:
1. Instemmen met de ontwerpverordening jeugdhulp gemeente Losser 2020;
2. De ontwerpverordening jeugdhulp 2020 gedurende zes weken ter openbare
inzage leggen conform de inspraakverordening;
3. De ontwerpverordening jeugdhulp 2020 parallel aan de ter inzage termijn ter
advisering voorleggen aan de participatieraad.

9

Ontwerp verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (19Z02093)
Op 1 januari 2015 is de Wmo 2015 in werking getreden. Naar aanleiding van
deze wet is per 1 januari 2015 de Verordening maatschappelijke ondersteuning
in werking getreden. Jaarlijks bekijken we of de verordening dient te worden
aangepast. Naar aanleiding van de wetswijziging met betrekking tot het
abonnementstarief en de uitvoeringspraktijk moet de Verordening
maatschappelijke ondersteuning worden gewijzigd.
BESLUIT:
1. Instemmen met de ontwerp verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Losser 2020;
2. De ontwerp verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser

2020 gedurende zes weken ter openbare inzage leggen conform de
inspraakverordening;
3. De ontwerp verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 parallel aan
de ter inzage termijn ter advisering voorleggen aan de participatieraad.

10

Verrekening neveninkomsten (19Z01928)
Op grond van artikel 44, lid 6 en artikel 66, lid 6 van de Gemeentewet worden
neveninkomsten van de burgemeester en de wethouders verrekend met de
bezoldiging.
Dit gebeurt volgens de systematiek van de Wet schadeloosstelling leden
Tweede Kamer. Voor het jaar 2018 hebben de (oud-)bestuurders opgave
gedaan van hun neveninkomsten en de gegevens ingevuld in de door het
Ministerie van BZK ter beschikking gestelde De adviezen uit deze
webapplicatie worden overgenomen.
BESLUIT:
De adviezen over de verrekening van neveninkomsten van (oud-)
burgemeesters en (oud-)wethouders over het jaar 2018 overnemen.

11

Principeverzoek herbouw boerderij Beernink (19Z01883)
De rijksmonumentale vakwerkboerderij Beernink bevond zich ooit aan de
Beerninksweg 1 te Overdinkel. In 2004 werd een aanvraag sloopvergunning
ingediend door de eigenaar, waar niet binnen de wettelijke termijn op werd
besloten. Er werd een sloopvergunning van rechtswege verleend. Boerderij
Beernink werd vervolgens door de eigenaar op Marktplaats aangeboden. Om
het definitieve verlies van de boerderij te voorkomen heeft Stichting Boerderij
en Landschap het bouwwerk gekocht. Begin 2009 is de rijksmonumentale
vakwerkboerderij gedemonteerd en opgeslagen, met als doel het elders in een
vergelijkbare stedenbouwkundige setting weer op te bouwen met behoud van
zoveel mogelijk authentiek materiaal. Stichting BOEI heeft inmiddels een
principeverzoek ingediend. In dit verzoek wordt gevraagd om in principe
medewerking te verlenen aan de herbouw van boerderij Beernink op het
perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 3209. Dit
perceel is globaal gelegen tussen de Matenweg en de Borgbosweg te
Beuningen. Het college wordt geadviseerd onder voorwaarden in te stemmen
met deze voorgestelde ontwikkeling.
BESLUIT:
1. In principe instemmen met het verzoek tot herbouw van het rijksmonument
boerderij Beernink als burgerwoning op de voorgestelde locatie;
2. De raad informeren conform bijgaande raadsinformatiebrief.

12

Raadsinformatie speerpunt 9 ontwikkelopgaven- jeugd (19Z01628)
De raad wordt door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de
uitwerking van Speerpunt 9 uit hetactieplan "van inzicht naar actie". De
onderzoeksopdracht om een algemene lokale voorziening voor kinderen met
zwaardere gedragsproblematiek op te zetten (speerpunt 9 jeugd) is uitgewerkt
en heeft geresulteerd in het gebruik
maken van een professionele voorziening in de kern van Losser.
BESLUIT:
De gemeenteraad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief

informeren over de uitkomsten van de onderzoeksopdracht uit het actieplan
"Van inzicht naar actie" om een lokale voorziening op te zetten voor kinderen
met gedragsproblemen (speerpunt 9 jeugd) .

13

Concept beleidsnotitie "Buitengebied met kwaliteit" (17Z03169)
Het buitengebied is door verschillende trends en ontwikkelingen voortdurend
aan veranderingen onderhevig. Een belangrijke opgave waar we de komende
jaren voor staan, is het voorkomen van grootschalige leegstand in het
buitengebied. Leegstand leidt immers tot onwenselijke gevolgen voor het
buitengebied. Sloop is de komende jaren de belangrijkste manier om leegstand
op grote schaal te voorkomen. Dit vraagt om de invoering van passende
beleidsinstrumenten die deze aanzienlijke sloopopgave faciliteren. Het huidige
beleid speelt hier namelijk onvoldoende op in. Met de introductie van een
aantal nieuwe beleidsinstrumenten, willen we het voor eigenaren van
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen eenvoudiger maken om bebouwing
te slopen. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid benut om aanpalend beleid te
actualiseren. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de concept beleidsnotitie
“Buitengebied met kwaliteit”. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van
deconceptversie, zodat deze besproken kan worden tijdens het overleg
college-raad op 24 september 2019.
BESLUIT:
1. Instemmen met de concept beleidsnotitie "Buitengebied met kwaliteit";
2. De concept beleidsnotitie bespreken met de raad tijdens de
raadsbijeenkomst op 24 september 2019.

