GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 40.O (04-10-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
04-10-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, J. (Jimme)
Nordkamp en M.J.H. (Marian) Oosterbroek
,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 39
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang vluchtelingen
Conform akkoord.

5

Advies over vergadering AB VRT van 13 oktober 2022 (22Z02087)
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 13
oktober is een annotatie voorbereid. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie
over de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college. Dit standpunt
wordt meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van
de VRT.
BESLUIT:
De gemeentelijke standpunten over de stukken voor de vergadering het
Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio van donderdag 13 oktober 2022
vaststellen.

6

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2021 (22Z02005)
De Commissie Bezwaarschriften heeft het jaarverslag 2021 uitgebracht.
Met dit jaarverslag wil de commissie verantwoording afleggen voor haar
werkzaamheden in de verslagperiode.
Voorgesteld wordt het jaarverslag ter kennisgeving middels de raadsinfobrief
aan de Gemeenteraad aan te bieden.
BESLUIT:
Het jaarverslag 2021 van de Commissie Bezwaarschriften door middel van een
raadsinformatiebrief ter kennisgeving aan de Gemeenteraad aanbieden.

7

Adviesaanvraag voor aanwijzing lokale publieke media-instelling
(22Z01560)
De gemeenteraad wordt voorgesteld om een positief advies uit te brengen aan
het Commissariaat voor de Media over de stichting RTV Noordoost Twente.
Deze stichting heeft in de afgelopen vijf jaar, in samenwerking met Stichting
RTV-Losser, gewerkt als lokale publieke media-instelling voor de verzorging
van de publieke mediadiensten in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal
en Tubbergen. De huidige periode eindigt op 18 december 2022. De stichting
RTV Noordoost Twente heeft een verzoek ingediend om ook in de komende
jaren deze functie weer te vervullen voor Noordoost Twente.

Stichting RTV-Losser heeft een verzoek ingediend om te worden aangewezen
als lokale publieke media-instelling specifiek voor de gemeente Losser voor de
komende vijf jaar.
Per gemeente kan slechts één partij een aanwijzing krijgen als lokale omroep.
De gemeenteraad wordt geadviseerd om, op basis van de formele juridische
eisen én op basis van de kwaliteitseisen die de mediawet aan een lokale
omroep stelt, in dit geval te kiezen voor een aanwijzing voor de stichting RTV
Noordoost Twente.
Op grond van artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 2008 moeten de
gemeenteraden een advies uit brengen aan het CvdM over de vraag of de
media-instelling voldoet aan de eisen van deze wet.
BESLUIT:
1. De raad voor te stellen een positief advies uit te brengen aan het
Commissariaat voor de Media inzake het verzoek van Stichting RTV Noordoost
Twente voor aanwijzing als publieke media-instelling voor de gemeenten
Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen.
2. De raad voor te stellen een negatief advies uit te brengen aan het
Commissariaat voor de Media inzake het verzoek van Stichting RTV-Losser
voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Losser.
8

Ontwerpbestemmingsplan Beuningen, woningbouw achter
Beuningerstraat 71 (22Z01059)
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van zes twee-onder-eenkapwoningen voor starters op een perceel achter restaurant ’t Sterrebos aan
de Beuningerstraat 71 in Beuningen. Dit type woningen betreft een woningtype
waar volgens de Woonvisie behoefte aan is. Omdat het geldend
bestemmingsplan de bouw van deze woningen niet toestaat, is voorliggend
bestemmingsplan opgesteld.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Beuningen, woningbouw
achter Beuningerstraat 71" en het plan zes weken ter inzage leggen;
2. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast
te stellen;

9

Intrekken besluit concept windbeleid (20Z02377)
In het coalitieakkoord dat op 3 juni gepresenteerd is, is uitgesproken om geen
gemeentelijk windbeleid vast te stellen. Als college voeren wij deze opdracht
uit. Dit betekent concreet dat wij ons concept-windbeleid intrekken.
De consequentie daarvan is dat de zienswijzen die destijds zijn ingediend op
het concept-windbeleid, niet meer van toepassing zijn en dat de indieners
daarvan per brief op de hoogte gesteld moeten worden.
Een ander consequentie is dat de gemeente Losser geen aanvragen voor
windmolen(s) in behandeling zal nemen en dat daarmee de Provincie bevoegd
gezag is voor windprojecten boven de 5MW
De Provincie Overijssel zal middels bijgaande brief worden geïnformeerd dat
de gemeente geen bevoegd wenst te zijn voor het windinitiatief in De Lutte.
Conform het coalitieakkoord wil de gemeente een verbindende en faciliterende
rol spelen, waarbij het belang van de gemeente Losser is dat elke inwoner,
(voor- of tegenstander) mee kan doen in het proces en tevens te waarborgen
dat naast de lasten ook de lusten zoveel mogelijk lokaal blijven.
BESLUIT:
1. Intrekken van het besluit Concept Windbeleid dat is genomen op 27-10-2020

2. Beantwoorden zienswijzen van indieners met bijgevoegde brief
3. Antwoord geven op brief van GS conform bijgaande brief aan GS
4. De raad informeren over het besluit van het college met bijgaande
raadsinformatiebrief

