GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 39.O (27-09-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
27-09-2021
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

Vergadering algemeen bestuur GR Gezondheid (21Z02350)
Op 29 september 2021 staat de eerstvolgende vergadering
van het algemeen bestuur van de GR Gezondheid gepland.
Vooraf wordt de gemeentelijke reactie met betrekking tot de
inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het
college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger.
BESLUIT:
De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur GR
Gezondheid van 29 september vaststellen.

5

Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied, partiële herziening
Nitertweg 4 te Losser" en vaststelling grondexploitatie Nitertweg
(21Z01649)
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage
gelegen om een ieder de mogelijkheid te bieden zienswijzen
in te dienen. Hiervan is gebruik gemaakt. Naar aanleiding
daarvan is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit heeft
echter niet geleid tot grootschalige aanpassingen. Het
bestemmingsplan kan dan ook voor vaststelling aan de
gemeenteraad worden aangeboden.
Naast het ontwerpbestemmingsplan heeft ook de
ontwerpbeschikking voor een hogere grenswaarde
verkeerslawaai voor de toekomstige woning ter inzage
gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend.
Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingplan
dient de grondexploitatie Nitertweg te worden vastgesteld. De
grondexploitatie regelt de economische uitvoerbaarheid van
het bestemmingsplan.
BESLUIT:
1. Conform het akoestisch onderzoek "Nitertweg 4 te Losser
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai" de toegestane
grenswaarde voor het perceel Nitertweg 4 te Losser ten
gevolge van wegverkeerslawaai op 55 dB vast te stellen;

2. Het onder 1 vermelde akoestisch rapport deel uit te laten
maken van dit besluit;
3. De gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsvoorstel
en -besluit voor te stellen:
a. De nieuwe grondexploitatie Nitertweg vast te stellen;
b. Een krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van
€ 290.064,-;
c. Dit krediet te dekken door de geraamde opbrengst
uit grondverkoop;
d. De hieruit volgende wijzigingen in de
gemeentebegroting 2021 aan te brengen;
e. de ingebrachte zienswijzen, zoals opgenomen in
de bijgevoegde zienswijzennota "Bestemmingsplan
Buitengebied partiele herziening Nitertweg 4 te
Losser" ontvankelijk te verklaren;
f. het ontwerpbestemmingsplan "Partiele herziening
Buitengebied, Nitertweg 4 te Losser" zoals dat ter
inzage heeft gelegen en langs elektronische weg
beschikbaar is gesteld
(NL.IMRO.0168.Bp008vp02ph04-0301),
ongewijzigd vast te stellen.
6

Vaststelling bestemmingsplan “Overdinkel partiele herziening project
Hoofdstraat 118 en 193, Overdinkel” en vaststelling hogere grenswaarde
geluidbelasting Hoofdstraat 118 Overdinkel. (20Z00415)
Het ontwerpbestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe
Aldi supermarkt aan de Hoofdstraat 191-193 en de
herontwikkeling van de bestaande locatie aan de Hoofdstraat
118 naar woningbouw, heeft zes weken ter inzage gelegen. Er
zijn drie zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven
aanleiding om de gemeenteraad voor te stellen om het
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen in die zin dat een
aanvullende regeling wordt opgenomen met betrekking tot het
gebruik van geluidsarme winkelwagens. Ook is een
ondergeschikte ambtshalve aanpassing doorgevoerd.
Naast het ontwerpbestemmingsplan heeft ook de
ontwerpbeschikking voor de omgevingsvergunning, een
ontwerpbesluit voor een hogere grenswaarde verkeerslawaai
voor de toekomstige woningbouw aan de Hoofdstraat 118 en
een ontwerpbesluit voor het aanwijzen van twee openbare
invalidenparkeerplaatsen op het parkeerterrein bij de nieuwe
supermarkt, ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen
zienswijzen ingediend.
BESLUIT:
1. Conform het "Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Hoofdstraat 118, Overdinkel" de toegestane grenswaarde
voor het perceel Hoofdstraat 118 te Overdinkel ten
gevolge van wegverkeerslawaai op 61 dB vast te stellen;
2. Het onder 1 vermelde akoestisch rapport deel uit te laten
maken van dit besluit;
3. De gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsvoorstel
en -besluit voor te stellen:
a. de ingebrachte zienswijzen, zoals opgenomen in
de bijgevoegde zienswijzennota "Bestemmingsplan

Overdinkel 2014 partiele herziening project
Hoofdstraat 118 en 193 te Overdinkel" ontvankelijk
te verklaren;
b. het ontwerpbestemmingsplan "Overdinkel partiele
herziening project Hoofdstraat 118 en 193,
Overdinkel" zoals dat ter inzage heeft gelegen en
langs elektronische weg beschikbaar is gesteld
(NL.IMRO.0168.01BP10PH05-0301) gewijzigd vast
te stellen;
c. geen exploitatieplan ex artikel 6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening vast te stellen.
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Opleggen geheimhouding stukken Twence (21Z01605)
In de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad
van 21 september 2021 is, in het kader van de wensen- en
bedenkingenprocedure voor het nieuwe leverings- en
verwerkingscontract van Twence, toegezegd twee juridische
adviezen aan de te raad te verstrekken. Op beide adviezen
wordt door het college geheimhouding opgelegd. De raad
wordt voorgesteld deze geheimhouding is eerstkomende
vergadering te bekrachtigen.
BESLUIT:
1. Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet
geheimhouding opleggen op de twee aan de raad te
verstrekken juridische adviezen betrekking hebbende op de
behandeling van het leverings- en verwerkingscontract van
Twence.
2. De raad voorstellen de opgelegde geheimhouding in de
vergadering van 28 september 2021 te bekrachtigen.
3. Hiertoe een gewijzigd raadsvoorstel aan de raad
aanbieden.
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Inkoopplan crisisbereikbaarheid voor de jeugd GGZ (21Z01904)
Besluit 24-08-2021
De crisisbereikbaarheidsdienst jeugd GGZ loopt af op 1
januari 2022. Een opvolgend contract is noodzakelijk om de
keten van jeugdhulp sluitend te houden.
Door dit besluit mag OZJT een aanbesteding starten voor
2022 en verder namens alle 14 Twentse gemeenten en
eveneens afronden volgens de procedure voor Sociale en
Andere Specifieke (SAS) diensten.
Na afronding van deze aanbesteding wordt net als heden in
geval van crisissituaties een psychiater met een andere
erkende crisisprofessional te allen tijde snel op pad gestuurd
om een crisissituatie te bezweren in heel Twente. De opzet
van het inkoopplan van de crisisbereikbaarheidsdienst voor de
jeugd GGZ sluit naadloos aan op de
crisisbereikbaarheidsdienst van de volwassenen GGZ in heel
Twente
BESLUIT:
1. Op basis van het (bijgevoegde) inkoopplan in te stemmen
met:

• een Europese aanbestedingsprocedure (SAS-dienst);
• een contract af laat sluiten door OZJT voor de duur
van 1 jaar met 2x 1 optiejaar verlenging;
• het te voeren tarief voor 2022 voor een
beschikbaarheidscompensatie van €826,02/uitruk en
daarbij in te zetten crisisbehandeling tegen een tarief
€2,67/minuut;
• de gestelde gunningscriteria kwaliteit en bereikbaarheid.

