GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 39.O (22-09-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
22-09-2020
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 38
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Zienswijze uitzetting programmabegroting OZJT en VTT 2020 en volgende
jaren. (20Z02121)
Op 28 oktober 2020 behandelt het algemeen bestuur van de
Regio Twente tijdens zijn vergadering de uitzetting van de
programmabegroting 2020 Veilig Thuis Twente (VTT) en
Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT),
onderdeel van Regio Twente. Door de voorgestelde
begrotingswijzigingen door te voeren zijn de bij OZJT en VTT
belegde opdrachten weer in balans met de daarvoor gestelde
randvoorwaarden. In artikel 59 lid 5 juncto lid 1 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat bij
wijziging van de begroting deze acht weken voordat zij aan
het algemeen bestuur wordt aangeboden, wordt toegezonden
aan de raden van de deelnemende gemeenten.
De uitzetting biedt geen redenen om een zienswijze in te
dienen.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting OZJT en
VTT 2020 en volgende jaren binnen Regio Twente.
2. De gemeenteraad via raadsvoorstel de
conceptbegroting voor te leggen onder vermelding dat
deze geen redenen geeft om een zienswijze in te
dienen.
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Algemene ledenvergadering VNG 25 september 2020 (20Z02031)
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG wordt
gewoontegetrouw gehouden in juni als onderdeel van het
jaarlijkse VNG-congres. Het VNG-congres en daarmee de
ALV zijn echter niet doorgegaan. In plaats daarvan heeft de
VNG voor enkele onuitstelbare onderwerpen een
ledenraadpleging gehouden. Het bestuur heeft nu besloten tot
het houden van digitale ledenvergadering op 25 september
2020, waarbij de uitkomsten van de ledenraadpleging in juni
formeel worden bekrachtigd. Het standpunt over deze
onderwerpen en enkele formele onderdelen wordt door het

college vastgesteld en meegegeven aan de aangewezen
gemeentelijk vertegenwoordiger.
BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt over de inhoudelijke
agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering van de
VNG op 25 september 2020 vaststellen.
2. Wethouder Nijhuis aanwijzen als afgevaardigde
3. Wethouder Nijhuis als afgevaardigde te machtigen om een gemeentelijk
standpunt in te nemen over eventueel nakomende moties.
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Bouwen carport Havezatensingel 99 te Losser (20Z01856)
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend
voor het bouwen van een carport op het perceel Havezatensingel 99 te Losser.
Het bouwplan is gedeeltelijk in strijd met
het geldende bestemmingsplan Losser Dorp. Het bouwwerk is
gesitueerd binnen de bestemming ”Wonen” en ”Tuin” op een
afstand van 1 meter uit de zijdelingse perceelsgrens en het
naastgelegen voetpad. De regels geven aan dat de minimale
afstand tot een voetpad 3 meter moet bedragen. Door de
aanwezige schutting aansluitend aan het voetpad zal door de
bouw van de carport geen sprake zijn van overwegende ruimelijke relevante
bezwaren.
Het Oversticht heeft het plan van een positief advies voorzien.
De carport is hierdoor ruimtelijk/planologisch aanvaardbaar.
Afwijking van het geldende bestemmingsplan is mogelijk op
grond van artikel 2.12, lid 1, on
BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan het bouwen van een carport op
het perceel Havezatensingel 99 te Losser middels een
afwijking van het geldende bestemmingsplan Losser Dorp
met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2, van
de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
2. Planschadeovereenkomst met aanvrager sluiten.
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Ontwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning (20Z01643)
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 jurisprudentie en de uitvoeringspraktijk
hebben we de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gewijzigd.
BESLUIT:
1. Instemmen met de ontwerp verordening
maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2021;
2. De ontwerp verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Losser 2021 gedurende de
periode van 22 september tot en met 3 november

2020 ter openbare inzage leggen conform de
inspraakverordening;
3. De ontwerp verordening maatschappelijke
ondersteuning 2021 parallel aan de ter inzage termijn
ter advisering voorleggen aan de participatieraad.
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Dashboard Corona juli en augustus 2020 (20Z01489)
Sinds de uitbraak van Covid-19 houden we het college op de
hoogte van de consequenties die het virus heeft voor de
gemeente Losser. Dit doen we middels een dashboard.
Het dashboard geeft een weergave van de situatie in Losser
als gevolg van de Covid-19. Het is een dynamisch overzicht
dat wij regelmatig actualiseren. Het is gevuld met indicatoren
die op dit moment relevant zijn.
BESLUIT:
De gemeenteraad met het dashboard Corona informeren over de effecten van
de Coronacrisis op de gemeente Losser over de maanden juli en augustus
door middel van een raadsinformatiebrief.
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Verzoek tenten te mogen plaatsen (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. Om binnenkomst en vertrek van
bezoekers/sporters van de tennishal goed te kunnen regelen
wil men een tweetal pagodetenten plaatsen.
Dit 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.
BESLUIT:
Het nemen van een gedoogbesluit voor twee pagodetenten
bij tennishal De Lage Esch (conform situatietekening) om de
toegang en vertrek van mensen goed en verantwoord te kunnen reguleren.
Dit vooralsnog tot uiterlijk 1 januari 2021

