GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 40.O (01-10-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
01-10-2019
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 39
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Vergadering Algemeen Bestuur ODT d.d. 4 oktober 2019 (19Z02710)
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst is
een annotatie voorbereid.
De annotatie geeft richting voor de beantwoording van de vragen of de
instemming die wordt gevraagd aan de bestuurders.
BESLUIT:
Kennisnemen van de annotatie en de beantwoording van de vraagpunten in
het algemeen bestuur van de omgevingsdienst Twente d.d. 4 oktober 2019.

5

Septembercirculaire Gemeentefonds 2019 en begrotingswijzigingen
(19Z02668)
Recentelijk is de Septembercirculaire 2019 gepubliceerd.
Deze circulaire heeft financiële consequenties voor de gemeentelijke
(meerjaren)exploitatie. In bijgevoegde raadsinfo zijn deze effecten
aangegeven.
BESLUIT:
Instemmen met bijgevoegde raadsinformatie en deze toezenden aan de
gemeenteraad.

6

Realisatie 6 bergingen behorende bij het wooncomplex Kostersgaarden
21-57 (huurwoningen Domijn) in het kader van de realisatie van het
Keizershofje. (19Z02323)
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het realiseren
van 6 bergingen bij het wooncomplex Kostersgaarden 21-57 (huurwoningen
Domijn). In het kader van het plan Keizershofje worden de 6 bestaande
bergingen en 9 garages van Domijn afgebroken. Aangezien de garages
langdurig leegstaan, worden deze niet herbouwd. Met Domijn heeft
ontwikkelaar van het Keizershofje afgesproken 6 nieuwe bergingen terug te
bouwen. De nieuwe bergingen worden in noordelijke richting verplaatst. Dit
overeenkomstig het ter visie gelegen ontwerp bestemmingsplan Keizershofje,
waartegen geen zienswijzen zijn ingediend. Met dit voorstel kunnen de 6
bergingen op voorhand worden gerealiseerd alvorens met het bouwplan
Keizershofje kan worden gestart. Ruimtelijk/planologisch is de uitbreiding
aanvaardbaar.

BESLUIT:
Medewerking verlenen aan het uitbreiden van de bebouwing met 6 bergingen
behorende bij het wooncomplex Kostersgaarden 21-57 (huurwoningen Domijn)
in het kader van de realisatie van het Keizershofje middels toepassing artikel
2.12, lid 1, onder a, sub 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).
7

Regionale inkoop duurzame energie 2021 en verder (19Z02160)
Het college heeft in de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 de ambitie
uitgesproken om samen met de Twentse gemeenten duurzaam in te kopen.
Hiervoor heeft een regionale werkgroep opdracht gekregen een visiedocument
op te stellen om levering van duurzame elektriciteit en gas mogelijk te maken.
Uit een nadere verkenning volgt dat Twence een geschikte partner is.
De verdere inzet is er op gericht om via contractuele samenwerking de
productie van lokaal opgewekte energie te stimuleren en daarbij financiële
participatie van inwoners te bevorderen.
BESLUIT:
1. Bij de inkoop van energie de samenwerking met andere Twentse gemeenten
te continueren;
2. Kennis te nemen van het visiedocument 'Regionale inkoop lokaal opgewekte
duurzame energie';
3. De regionale ambtelijke werkgroep opdracht te geven de inkoop van
duurzame lokaal opgewekte energie bij Twence voor te bereiden;
4. Hieromtrent een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Twentse
gemeenten (en de gemeente Berkelland) op basis van het visiedocument;
5. De gemeenteraad via bijgevoegde Raadsinformatiebrief te informeren.

8

Bovenlokale organisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
2021 (19Z00924)
Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke
opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen.
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen nu onder de
verantwoordelijkheid van centrumgemeente Enschede. In 2021 start de
decentralisatie van het beschermd wonen. Dit betekent dat vanaf 2022 de
verantwoordelijkheid en bijbehorende middelen voor beschermd wonen
verschuiven van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten:
Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser
en Oldenzaal. De acht gemeenten spreken af om na de decentralisatie
bovenlokaal samen te werken op het gebied van beschermd wonen. Op die
manier kan een geïntegreerd aanbod aan voorzieningen, kennis en expertise
en een goede samenwerkingen behouden blijven. Na vaststelling van het
besluit om bovenlokaal samen te werken, maken de gemeenten
vervolgafspraken over de governance, toegang en financiering.
BESLUIT:
1. De voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang
bovenlokaal te organiseren vanaf 2021. Dit betekent dat de acht gemeenten na
vaststelling van het besluit vervolgafspraken maken hoe de bovenlokale
samenwerking die hiervoor nodig is eruit komt te zien. Daarnaast worden
vervolgsamenwerking gemaakt over de wijze waarop vanaf 2021 governance,
toegang en financiering tot genoemde voorzieningen worden vormgegeven.
2. De raad informeren door middel van raadsinformatiebrief.

9

Continuering extra subsidie VVV De Lutte Losser (18Z03145)
Bij de behandeling van de Programmabegroting heeft de raad op 13 november
2018 unaniem het amendement aangenomen om de VVV De Lutte Losser
extra subsidie te verlenen. Aan de hand van prestatieafspraken is deze extra
subsidie geëvalueerd. Voorgesteld wordt om de subsidie te continueren, en de
Raad te informeren via een raadsinformatiebrief.
BESLUIT:
1. Continueren van de extra subsidie aan VVV De Lutte Losser in 2020.
2. Het extra subsidiebedrag van €25.000 op te nemen in de
programmabegroting van 2020.
3. De raad informeren via de raadsinformatiebrief in de bijlage.

