GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 03.O (19-01-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
19-01-2021
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 2
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Voorstel oninbaarheid vorderingen 2020 (21Z00021)
Door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente)
en de gemeente Enschede wordt bij het jaarwerk een analyse
gemaakt van de openstaande publiekrechtelijke- en
privaatrechtelijke vorderingen. Hieruit is gebleken dat
meerdere vorderingen aangemerkt kunnen worden als
oninbaar. Voor deze posten zijn alle mogelijke
invorderingsmaatregelen getroffen. Om diverse redenen
blijken deze posten niet invorderbaar te zijn. Hiermee wordt
een voorstel voorgelegd om deze posten oninbaar te
verklaren en dit te verwerken in de jaarrekening 2020.
BESLUIT:
Conform bijgevoegde lijsten voor een totaalbedrag van
€ 52.428 aan openstaande vorderingen oninbaar
verklaren.

5

Vergadering algemeen bestuur Euregio (21Z00018)
Dit jaar wordt de vergadering van het algemeen bestuur van
de Euregio schriftelijk gehouden. Het college stelt de
standpunten voor de inhoudelijke agendapunten van de
vergadering vast. Deze standpunten wordt door het AB-lid
schriftelijk doorgegeven aan de Euregio.
BESLUIT:
1. De standpunten met betrekking tot de inhoudelijke
agendapunten voor de schriftelijke vergadering van het
algemeen bestuur van de Euregio vaststellen.
2. De standpunten door het algemeen bestuurslid schriftelijk
laten doorgeven aan de Euregio.

6

Nalevingsonderzoek/pilot Handreiking DHW (20Z02948)
In het kader van het Nationaal Preventieakkoord starten het
Trimbos-instituut en Bureau Objectief een pilottraject waarin
10 gemeenten aan de slag gaan met de handreiking toezicht
Drank- en Horecawet (DHW). Hiermee worden gemeenten in

staat gesteld effectiever toe te zien op de naleving van de
leeftijdsgrens (NIX18). De gemeente Losser is uitgenodigd
deel te nemen aan de pilot. Gelet op de resultaten van het in
2020 in Losser uitgevoerde nalevingsonderzoek, wordt
geadviseerd deel te nemen aan de pilot
BESLUIT:
1. Kennis nemen van het nalevingsonderzoek
leeftijdsgrens gemeente Losser 2020.
2. Deelnemen aan de pilot Handreiking DHW.
3. De raad informeren via bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
7

Realisering extra woning perceel Veendijk 3, de Lutte (20Z02705)
Aanvraagster verzoekt om de huidige woning Veendijk 3 te
bestemmen tot zelfstandige woning. Voor dit perceel is in
2011 een omgevingsvergunning verleend voor een nieuwe
woning, onder voorwaarde dat de huidige woning ongeschikt
moet worden gemaakt voor bewoning. Bestemmingsplan staat
op dit perceel maximaal 1 woning toe. Een extra woning is in
strijd met het provinciaal en gemeentelijk beleid.
BESLUIT:
Geen medewerking verlenen aan een extra woning op het
perceel Veendijk 3 in de Lutte.

8

Beleid en uitvoeringsprogramma voor Preventie, Vergunningen, Toezicht
en Handhaving in de fysieke leefomgeving ( 20Z02622)
In het traject van het opstellen van nieuw beleid voor
Preventie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (PVTH)
zijn op 24 november 2020 al de doelen en thema’s
vastgesteld. In navolging daarop ligt nu het beleid voor 20212024 en het uitvoeringsprogramma 2021 ter vaststelling voor.
Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op hetgeen in het
beleid is opgenomen.
BESLUIT:
1. PVTH-beleid 2021-2024 vaststellen
2. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2021 (inclusief het
regionale deel) aangepast vaststellen;
3. Het PVTH-beleid en het VTH-uitvoeringsprogramma
ter kennisname toezenden aan de gemeenteraad;
4. Het VTH-uitvoeringsprogramma toesturen aan de
provincie

9

bouwen tuinhuis Lakerinksweg 13 te Overdinkel (20Z01989)
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend
voor het bouwen van een tuinhuis op het perceel
Lakerinksweg 13 te Overdinkel. De aanvraag is in strijd met
Het geldende bestemmingsplan Buitengebied (situering
binnen de bestemming Agrarisch 1). Daarnaast geeft de
bestaande situatie aan dat de toegestane oppervlakte

bijgebouwen ruim wordt overschreden. Geadviseerd wordt
geen medewerking te verlenen aan een afwijking van het
geldende bestemmingsplan Buitengebied omdat dit niet past
binnen de Beleidsregels Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018
gemeente Losser.
BESLUIT:
Geen medewerking verlening aan een afwijking van het
geldende bestemmingsplan Buitengebied voor het bouwen
van een tuinhuis op het perceel Lakerinksweg 13 te
Overdinkel.
10

Beslissing op bezwaar in overeenstemming met advies commissie
(20Z01967)
Voorgesteld wordt om het besluit tot invordering van een
dwangsom van € 50.000,- in stand te laten in
overeenstemming met het advies van de commissie
bezwaarschriften.
BESLUIT:
1. Besluiten in overeenstemming met het advies van de
commissie bezwaarschriften.
2. Bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Besluit in heroverweging in stand te laten.

11

Besluiten beslissing op bezwaar in afwijking bezwaarschriftencommissie
(19Z02465)
De commissie heeft op 10 november jl. m.b.t. dit bezwaar een
advies uitgebracht. De commissie is van oordeel dat het
bezwaar gegrond is. Zij is van oordeel dat het besluit
onvoldoende is voorbereid en dat niet gebleken is dat het
besluit in juiste verhouding staat tot het te dienen doel.
Het advies van de commissie wordt niet overgenomen. Het
college heeft eerder al het standpunt ingenomen dat geen
medewerking aan deze activiteit wordt verleend en het
ingediende bezwaar geeft geen aanleiding om af te zien van
handhaving.
BESLUIT:
1. Besluiten in afwijking van het advies van de
bezwaarschriftencommissie
2. Bezwaarschrift ongegrond te verklaren
3. Besluit in heroverweging in stand te laten.

12

Decembercirculaire Gemeentefonds 2020 (21Z00033)
Recentelijk is de decembercirculaire 2020 gepubliceerd.
Deze circulaire heeft financiële consequenties voor de
gemeentelijke exploitatie. In bijgevoegde raadsinfo zijn deze
effecten aangegeven.

BESLUIT:
1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatie en deze
toezenden aan de gemeenteraad.
2. De taakmutatie ‘Cultuurmiddelen’ van € 58.000 toe te
voegen aan het taakstellend budget van € 148.000
dat het college al heeft gereserveerd voor het
ondersteunen van de lokale culturele en
vrijwilligersorganisaties.

