GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 37.O (08-09-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
08-09-2020
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 36
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Verzoek om een overkapping te mogen plaatsen bij sportvereniging KVV
in relatie tot beperkingen vanwege corona (20Z01386)
Sporten is al weer enige tijd toegestaan. Echter, er moet wel
rekening gehouden met diverse zaken, met name ook met de
zogeheten 1,5 meter eis. Dit betekent dat er in kantines ook
minder ruimte is voor bezoekers. KVV Losser heeft nu
gevraagd om een overkapping te mogen plaatsen, waardoor
bezoekers bij m.n. wedstrijden toch de gelegenheid hebben
om beschutting te zoeken.
De genoemde situaties zijn niet strijdig met de
noodverordening, mits uiteraard aan de gestelde eisen wordt
voldaan. Bedoeling is juist om rekening te houden met deze
eisen.
Het valt buiten de bestaande vergunning; echter gezien het
feit dat het hier gaat om bijzondere omstandigheden, waarbij
er ook sprake is van een tijdelijke behoefte en om zaken op
korte termijn te regelen, wordt voorgesteld om de situatie te
gedogen; dit vooralsnog tot 1 januari 2021, waarbij in
december kan worden gekeken of er nog noodzaak is dat de
overkapping langer blijft staan. De constructeur is akkoord.
BESLUIT:
Het nemen van een gedoogbesluit voor een tent bij
KVV Losser (conform situatietekening) voor
bezoekers. Dit vooralsnog tot uiterlijk 1 januari 2021.

5

Deelname Landschapsdeal NOT (20Z00974)
Samen met de andere gemeenten in Noordoost Twente en
meerdere partijen die betrokken zijn bij landschapsonderhoud
is een Landschapsdeal Noordoost Twente opgesteld. De
gemeente Losser schaart zich achter de doelstelling van deze
intentieovereenkomst en stelt 10.000 euro beschikbaar voor
het communicatietraject dat in 2020 wordt uitgerold. De
vervolgstap binnen de Landschapsdeal is het organiseren van
voldoende financiële middelen om een vergoeding te kunnen
betalen aan de eigenaren van houtwallen voor het
landschapsonderhoud over een langere periode. Hiervoor zal

voor het jaar 2021 een deel van het restantbedrag uit het
Fonds voor Groene en Blauwe Diensten worden
gereserveerd. Voor het vervolg zullen aanvullend gelden
beschikbaar moeten komen vanuit de begroting van 2022 en
verder.
BESLUIT:
1. De Landschapsdeal Noordoost Twente vaststellen
2. Een bedrag van € 10.000,= beschikbaar stellen vanuit het
budget Landschapsontwikkeling voor het uitvoeren van het
Communicatieplan van de Landschapsdeal
3. Wethouder Nijhuis aanwijzen als vertegenwoordiger van
de gemeente Losser in het Bestuurlijk Overleg
Landschapsdeal Noordoost Twente
4. Wethouder Nijhuis machtigen om in de maand september
2020 namens de gemeente Losser de Landschapsdeal te
ondertekenen (burgemeester)
5. Vanuit de restantgelden van het Fonds voor Groene en
Blauwe Diensten een bedrag van € 50.000,= reserveren
voor de cofinanciering van de onderhoudsgelden voor
2021 binnen de nader uit te werken gebiedsovereenkomst
(Bidbook) voor het project Streekeigen Landschap van de
provincie Overijssel
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Aandeelhouderslening Enexis (19Z03382)
Netwerkbeheerder Enexis heeft de aandeelhouders verzocht
een converteerbare hybride lening te verstrekken ter
versterking van de vermogenspositie. De gemeente Losser
maakt geen gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen
aan deze lening.
BESLUIT:
1. Geen aandeelhouderslening verstrekken aan Enexis.
2. De raad middels een raadsinformatiebrief van dit standpunt
op de hoogte brengen.
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Kwaliteitsimpuls Glane (20Z01819)
Eind 2014 zijn de eerste gesprekken gestart tussen de
dorpsraad en de gemeente over wensen en inzichten met
betrekking tot de duurzame toekomst van en voor het dorp
Glane. Met name de laatste 1,5 jaar is hard gewerkt aan de
update en afronding van de dorpsvisie voor Glane. In intensief
overleg met de dorpsraad en de inwoners is een concept-visie
uitgewerkt en opgesteld die breed gedragen wordt door de
dorpsgemeenschap Glane.
Voor zover nog actueel, zijn daarbij ook de wensen en ideeën
uit het “Dorpsplan Plus” en “Kies je Kans” betrokken. Vanaf
ongeveer 2018 heeft het proces parallel gelopen met de
uitwerking door het Waterschap Vechtstromen van de
Natura2000/KRW-inrichtingsplannen voor de Dinkel en de

Glanerbeek. Visievorming en de N2000-planuitwerking zijn
daarbij in nauw overleg met de dorpsraad, inwoners en
grondeigenaren op elkaar afgestemd. Het bijgaande
eindconcept van de dorpsvisie met bijlagen kan nu ter inzage
worden gelegd voor inspraak.
De concrete projecten zullen worden opgenomen en
uitgewerkt in het “Uitvoeringsprogramma Kwaliteitsimpuls
Glane”.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de
conceptvisie "Kwaliteitsimpuls Glane".
2. De onder punt 1 bedoelde conceptvisie
"Kwaliteitsimpuls Glane" met 2 bijlagen (visiekaart en
rapport verkeer- en parkeeronderzoek) op grond van
de inspraakverordening voor inspraak open te stellen
en ter inzage te leggen.
3. De raad informeren conform bijgaande
raadsinformatiebrief.

