GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 41.O (06-10-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
06-10-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
A.A. de Jong, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
J. van Dam
,
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Uitnodigingenlijst
Na aanvulling vastgesteld.

2

Verslag BenW week 40
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Centrumarrangement Losser 2019-2020; onderdeel pilotproject
Brinkstraat “aantrekkelijke vrije ruimte voor de winkelpui”. (20Z002202)
Op 4 februari 2019 heeft gedeputeerde Van Haaf Losser
bezocht om uiting te geven aan de samenwerking tussen het
Centrummanagement Losser (CML), de provincie en de
gemeente Losser, met als doel gezamenlijk op te trekken,
elkaars inzet te versterken en daarmee te werken aan het
vitaliseren van het centrum van Losser. Deze samenwerking
is vastgelegd in het “Centrumarrangement Losser 2019-2020”,
dat zijn basis vindt in het Parapluplan centrum Losser.
Het pilotproject “aantrekkelijke vrije ruimte voor de winkelpui”
in de Brinkstraat is één van de deelprojecten uit het centrumarrangement en
maakt gebruik van het ‘momentum’ dat
ontstaat door de herinrichting van de Brinkstraat.
Doel van het project is tweeledig: ondernemers worden
ondersteund bij het ‘ondernemen’ (individuele profileringsscan
en scan uitstraling pand, beschikbaar stellen van zogenaamde
“uitstallingsruimte” voor de winkelpui en hulp bij de inrichting
daarvan) en tegelijkertijd wordt de gehele winkerstraat
hiermee aantrekkelijker.
De afgelopen periode is, samen met betrokken ondernemers,
intensief gewerkt aan een inspiratiegids en de uitwerking van
een stimuleringsregeling. Het ligt in de bedoeling dat CML een
prominente rol vervult bij de uitvoering van het pilotproject
(zoals is vastgelegd in het Centrumarrangement).
BESLUIT:
1. De concept-“Bijdrageregeling voor aantrekkelijke vrije
ruimte voor de winkelpui Brinkstraat” vaststellen.
2. Pilotproject Brinkstraat, “aantrekkelijke vrije ruimte voor de
winkelpui”, samen met CML in de loop van 2021 evalueren.
3. De Raad informeren conform bijgaande Raadsinformatiebrief.
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente d.d. 9 oktober
2020 (20Z02196)
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Twente (en daarbij tevens voor het
portefeuillehoudersoverleg VTH) wordt een annotatie
voorbereid.
De annotatie geeft richting voor de beantwoording
van de vragen of de instemming die wordt gevraagd aan de
bestuurders.
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de vraagpunten
in het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Twente d.d. 9 oktober 2020.
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Financiering taaltrajecten nieuw inburgeringsstelsel (20Z02133)
Per 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet Inburgering van kracht.
Gemeenten krijgen door deze nieuwe wet regie over de
uitvoering van de inburgering van statushouders. De nieuwe
wet behelst onder andere dat gemeenten verantwoordelijk
worden voor het inburgeringsaanbod / taaltrajecten. Regionale
samenwerking met betrekking tot het inburgeringsaanbod ligt
voor de hand. Het leidt tot lagere uitvoeringskosten en meer
mogelijkheden voor het realiseren van diversiteit in het
inburgeringsaanbod. Regionaal hebben we onderzocht welke
financieringsvorm voor de taaltrajecten we het beste kunnen
hanteren.
Met dit B&W-voorstel worden besluiten voorgelegd omtrent de
inkoop van de verschillende leerroutes, een belangrijk
onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van de scenario’s met betrekking tot het
aanbesteden of subsidiëren van taaltrajecten in het nieuwe
inburgeringsstelsel;
2. Instemmen met het meervoudig onderhands aanbesteden
van de taaltrajecten in het nieuwe inburgeringsstelsel;
3. Instemmen met de door de gemeente Enschede
voorgestelde voorbereiding en uitvoering van het regionaal
financieren van de inburgeringstrajecten namens de Twentse
gemeenten;
4. Instemmen met het organiseren van de Z-route op subregionaal of
(boven)lokaal niveau.
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Beantwoording schriftelijke vragen fractie Burgerforum ex artikel 39 RvO
inzake huisvesting Gildeproject Losser (20Z02108)
De fractie van Burgerforum heeft schriftelijke vragen gesteld,
op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
raad der gemeente Losser, over de huisvestingssituatie van
het Gilde-project Losser.
Door middel van bijgaande concept brief wordt de fractie van
Burgerforum geïnformeerd over de te zetten processtappen
met betrekking tot een aantal uit te werken scenario's en het
nader hierover te voeren gesprek met het bestuur van het
Gilde-project.

BESLUIT:
De fractie van Burgerforum door middel van bijgaande
concept brief informeren over de te zetten processtappen met
betrekking tot een aantal uit te werken huisvestingsscenario's en het nader
hierover te voeren gesprek met het
bestuur van het Gilde-project.
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Inkoop energie mandaat verlenen (19Z02160)
Na de aanbesteding en gunning van de levering van
duurzame energie in de contractperiode 2021 t/m 2024 aan
AVI Twente (Twence) en Greenchoice moet er vervolg
worden gegeven aan de contracten. De Samenwerkende
Gemeenten (DSTG) hebben een werkgroep aangesteld die de
afspraken die in de contracten zijn opgenomen bewaken.
Daarbij moeten ook volumes energie ingekocht worden op
strategische momenten en moet er snel gehandeld kunnen
worden. De werkgroep met ondersteuning van de Energie
Makelaar geven hier net als voorgaande jaren vorm aan.
Daarbij is vanuit juridische rechtmatigheid benodigd om
werkgroep lid de heer B. Wessels van de gemeente Wierden
wederom te mandateren voor het opdrachtgeverschap tijdens
de contractperiode.
BESLUIT:
Mandaat verlenen aan de heer B. Wessels van de
gemeente Wierden om vanuit de werkgroep energie
inkoop/levering opdrachten te kunnen uitzetten tijdens de
contractperiode met AVI Twente (Twence) en
GreenChoice.
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Voorontwerp “bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening
doortrekking Ambachtstraat De Lutte” (17Z02358)
Het “bestemmingsplan De Lutte, partiële herziening
doortrekking Ambachtstraat De Lutte” inclusief bijbehorende
onderzoeken is gereed om als voorontwerp ter inzage te
leggen. Het college wordt geadviseerd in te stemmen met dit
voorontwerp en de terinzagetermijn te bepalen op vier weken.
BESLUIT:
1. Instemmen met het voorontwerp “bestemmingsplan De
Lutte, partiële herziening doortrekking Ambachtstraat De
Lutte”;
2. De inspraaktermijn bepalen op vier weken.
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Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19
(20Z02057)
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken zijn in
maart 2020 sportaccommodaties gesloten. Verhuurders van
sportaccommodaties hebben hierdoor minder inkomsten
ontvangen. In het kader van de regeling Tegemoetkoming
Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 kunnen
verhuurders hiervoor compensatie aanvragen voor de periode
1 maart tot 1 juni 2020. In verband hiermee wordt voorgesteld
een aanvraag c.q. schriftelijke verklaring in te dienen.

BESLUIT:
1. Schriftelijke verklaring indienen in het kader van de
Regeling Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties COVID-19.
2. Conform voorstel de betreffende verenigingen de huur
voor de periode 15 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden.

