GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 38.O (21-09-2021)
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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
21-09-2021
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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 37
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Wijkuitvoeringsplannen Beuningen en Losser West stand van zaken
(21Z02325)
In opdracht van het Rijk en in samenwerking met de vier
Noordoost Twentse gemeenten is vorig jaar de Warmtevisie
vastgesteld. Vervolgens is een begin gemaakt met de daaruit
voortvloeiende Wijkuitvoeringsplannen. Voor Losser is om
redenen gekozen om te beginnen met twee gebieden, zijnde
Beuningen en Losser West. Beide Wijkuitvoeringsplannen zijn
opgedeeld in een deel A en deel B. Op dit moment staan we
in het proces om deel A af te ronden en willen wij richting
geven aan deel B. Dit moment willen wij aangrijpen om u en
de Raad te informeren over de stand van zaken en om in
gesprek te gaan met de Raad over de mate van participatie
en de rol van de gemeente daarin. Daarom is op 5 oktober
2021 dit onderwerp geagendeerd voor de oriënterende
raadsbijeenkomst. Met bijgevoegde Raadsinformatiebrief
informeren wij u en de Raad alvast over de stand van zaken
van beide WUP’s.
BESLUIT:
Instemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief en
deze delen met de Raad
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GO-RAL concessie 2022-2025 (21Z02274)
Op basis van een eerder opgestelde laadvisie heeft de
gemeente Losser een ambitie om ongeveer 45 laadpalen te
plaatsen in de komende 3 jaar. Door mee te doen aan de
concessie, waarbij een externe partij laadpalen plaatst en
exploiteert, kan de gemeente deze ambitie met minder
mensen en middelen waarmaken.
BESLUIT:
1. Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te
gaan met de provincie Overijssel op gebied van
openbare laadinfrastructuur, waarin de onderstaande
afspraken zijn vastgelegd.
De gemeente Losser verleend provincie Overijssel

mandaat en volmacht:
a. om namens de gemeente een openbare Europese
aanbesteding te organiseren ten behoeve van alle
deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te
nemen besluiten. Tevens wordt provincie
Overijssel gemachtigd tot het ondertekenen van de
concessieovereenkomst.
b. om namens de gemeente het contractmanagement
met de concessiehouder te voeren gedurende de
looptijd van de concessieovereenkomst.
c. om namens de gemeente de plaatsings- en
exploitatietermijn te verlengen, conform de
verlengingsopties in het Beschrijvend Document.
De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden
voor het aflopen van de plaatsings- en
exploitatietermijn in overleg met de gemeente.
d. voor indien nodig het inzetten van de optie om een
concessievergoeding te innen bij concessiehouder.
De concessievergoeding wordt gebruikt voor het
beheer en onderhoud van de plankaarten,
aanvraagportaal, monitoringssysteem en
contractmanagement voor de periode na 2023
door de provincie Overijssel.
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Antwoord op Art. 39 vragen van de fractie van D66 over de vervuiling van
het drinkwater ( 21Z02273)
De fractie van D66 heeft schriftelijk vragen gesteld, op grond
van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
raad der gemeente Losser, over de vervuiling van het
drinkwater die recentelijk in o.a. de gemeente Losser heeft
plaatsgevonden. Door middel van bijgaande brief worden de
vragen van de fractie van D66 door het college beantwoord.
BESLUIT:
De fractie van D66 met gewijzigde brief antwoord geven
op haar vragen over de recente vervuiling van het drinkwater

7

Het uitbrengen van een zienswijze op het door woningcorporatie Domijn
aankopen van aandelen in Change= Transfer B.V. (21Z01586)
Woningcorporatie Domijn heeft gemeente Losser en andere
belanghebbenden gevraagd om een zienswijze af te geven
over de aankoop van aandelen van Change= Transfer B.V.
Domijn bespaart met de aankoop van de aandelen in
voornoemde BV een fors bedrag op de te betalen
verhuurderheffing. Dit voordeel komt ten goede aan de
huurders van Domijn. Door deze extra middelen heeft Domijn
meer financiële ruimte voor haar volkshuisvestelijke
activiteiten.
BESLUIT:
Een zienswijze af te geven op het door woningcorporatie
Domijn aankopen van aandelen in Change= Transfer B.V.
met het doel om het recht op heffingsvermindering Domijn
te maximaliseren.

8

Visievormingstraject dienstverlening. (21Z01366)
Begin april 2021 is gestart met het visievormingstraject
dienstverlening. Een traject om te komen tot een gedragen
dienstverleningsvisie gebaseerd op de wensen en
behoeften van inwoners en ondernemers in de gemeente Losser.
Inmiddels is het eerste gedeelte van het (participatie)traject
afgerond.
De projectgroep stelt voor om op korte termijn de
gemeenteraad op proces en eerste inzichten te informeren
over de stand van zaken en het vervolg van het
visievormingstraject. En aansluitend de samenleving te
informeren middels website, en lokale media(kanalen).
BESLUIT:
1. De gemeenteraad te informeren over het proces en de
eerste inzichten van de op te stellen dienstverleningsvisie
door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
(21.0024749).
2. De samenleving, aansluitend op de bijeenkomst met de
gemeenteraad, op hoofdlijnen te informeren op proces en
inhoud middels website, en lokale media(kanalen).
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Afwijken bestemmingsplan voor een mestvergistingsinstallatie buiten
bouwvlak aan de Ruhenbergerweg 21 Overdinkel. (21Z01140)
Er is een aanvraag omgevingsvergunning binnen gekomen
voor het bouwen van een mestvergistingsinstallatie buiten het
bouwvlak (afwijken bestemmingsplan). Voor dit plan zijn
eerder al aanvragen vergund voor het milieugedeelte.
Het plan is ruimtelijk aanvaardbaar mits het plan zal worden
uitgevoerd conform het inpassingsplan en Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving (KGO) welke onderdeel zijn van de
aanvraag.
BESLUIT:
1. Medewerking te verlenen aan afwijking van het
bestemmingsplan.
2. Met de aanvrager een planschadeovereenkomst te sluiten.
3. De voorwaarde te stellen dat de locatie conform het
landschapsinrichtingsplan d.d. 10-09-2021 binnen 4
maanden na realisering van de installatie wordt ingericht.
4. De voorwaarde te stellen dat de
compensatiemaatregelen in het kader van de
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), binnen 4
maanden na de realisering van de mestvergistingsinstallatie
moeten worden gerealiseerd.
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Tweede voortgangsrapportage projecten Actieplan Pitstop (20Z02667)
Op 15 december 2020 heeft de raad besloten tot uitvoering
van het Actieplan Pitstop om daarmee een versnelling te
geven aan de uitvoering van ambities van de gemeente.
Conform de wens van de raad rapporteert het college na
iedere vier maanden over de voortgang van de uitvoering van
de 19 Pitstop projecten. In de tweede voortgangsrapportage
brengt het college verslag uit over de periode mei t/m
augustus 2021.

BESLUIT:
De raad te informeren over de voortgang van de uitvoering
van het Actieplan Pitstop door middel van bijgevoegde
tweede voortgangsrapportage.
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Bijdrage financiering Stichting Gilde Losser (20Z02278)
Van Stichting Gilde Losser is een verzoek binnen gekomen
om een financiële bijdrage van de gemeente voor het in
stand houden van deze voorziening respectievelijk
noodzakelijke aanpassingen aan en uitbreiding van de
huidige accommodatie.
De (voorliggende) voorziening biedt activiteiten aan ten
behoeve van (met name oudere) inwoners en heeft een
belangrijke functie op het terrein van ontmoeting en
vergroting zelfstandigheid.
BESLUIT:
1. Verstrekken van een eenmalige bijdrage ad € 50.000 aan
Stichting Gilde voor uitbreiding en aanpassing van de huidige
accommodatie, onder de in dit voorstel genoemde voorwaarden.
2. Vestigen van een opstalrecht ten behoeve van de
huidige opstal, uitbreiding en erf.

