GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 44.O (29-10-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
29-10-2019
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 42
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Gemeente zoekt zon op bedrijfsdaken (19Z02903)
De gemeente Losser wil het energieverbruik en de opwekking van duurzame
energie meer in balans brengen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de
gemeente 20% energieneutraal is voor 2023. Eén van de initiatieven daarin is
het inzetten op zon op daken van agrariërs en bedrijven. Met zonnepanelen op
60% van alle daken van de gemeente kunnen we ongeveer 8% van onze
energiebehoefte afdekken.
Dit initiatief draagt dus bij aan duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente
en aan het verduurzamen van de eigen organisatie. De gemeente kan door
deze geschikte daken te huren en te voorzien van zonnepanelen een
versnelling in de realisatie van duurzame energieopwekking realiseren. Door
deze stap als gemeente te zetten geeft ze het goede voorbeeld en investeert
ze concreet in de energietransitie
In de afgelopen maand is onderzocht welke dakeigenaren bereid zijn hun dak
beschikbaar te stellen aan de gemeente.
Voorgesteld wordt om voor deze grote daken, die hiervoor beschikbaar gesteld
worden, vanuit de gemeente een SDE+ subsidie hiervoor aan te vragen. Na
toekenning van de subsidie en verdere uitwerking van de business case wordt
bekeken of de gemeente zelf hierin gaat investeren en een krediet aanvraagt
bij de gemeenteraad of dat bijvoorbeeld een lokale energiecoöperatie of
Twence interesse hebben.
BESLUIT:
In te stemmen met het aanvragen van subsidies op grond van de
Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) voor het installeren van
zonnepanelen op de grote (bedrijfs)daken door de gemeente.
Op basis van een nader voorstel met onderbouwing te zijnertijd nog te
besluiten over het al of niet financieren van de installatie van zonnepanelen op
bedrijfsdaken.

5

Beantwoording Art.39 Burgerforum Diversen (19Z02808 )
Door de fractie van Burgerforum zijn 4 vragen geformuleerd betreffende
diverse onderwerpen(drankautomaat Lossers Hoes, tweestedenkaart openbaar
vervoer, aanwijzingsbordjes toiletten, gebruik Grote Lutterveldweg).
Het college geeft bij de beantwoording van deze vragen de actuele stand van
zaken weer.
BESLUIT:
1. Instemmen met de gewijzigde beantwoording van de artikel 39 RvO vragen
van de Burgerforum-fractie inzake een aantal diverse onderwerpen zoals in
bijgaande brief opgenomen.
2. Wethouder Van Essen mandateren voor het doorvoeren van de gewenste
aanpassingen.

6

2e subsidieronde incidentele subsidies 2019 (19Z02788)
In 2019 is € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies.
Diverse organisaties hebben een aanvraag ingediend voor de 2e
subsidieronde 2019. Geadviseerd wordt de diverse aanvragen conform
voorstel te honoreren of af te wijzen.
BESLUIT:
Conform bijgevoegd voorstel besluiten over de ingediende aanvragen.

7

Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GBTwente (19Z02751)
Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert voor een groot aantal
gemeenten in en buiten Twente taken uit op het gebied van de gemeentelijke
belastingen. Daartoe is een Gemeenschappelijke Regeling in het leven
geroepen. Het afgelopen jaar is de (verkorte) naam van het GBT gewijzigd in
GBTwente. Daarvoor moet de GR worden aangepast.
Daarnaast maakt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) een
wijziging van de regeling noodzakelijk. De CAO-gemeenten is niet meer
automatisch van toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Om toch een
CAO te kunnen afsluiten, is onder de vlag van de VNG een
werkgeversvereniging in het leven geroepen. Om te kunnen deelnemen aan
deze vereniging is eveneens een wijziging van de GR noodzakelijk. Een laatste
punt is de wens van GBTwente én gemeenten om begrotingswijzigingen die
leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage niet meer voor een
zienswijze naar gemeenten te sturen.
BESLUIT:
1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling GBTwente.
2. De raad voorstellen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling GBTwente.
3. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het
algemeen bestuur van GBTwente ten aanzien van het ontwerp besluit van het
algemeen bestuur om toe te treden tot de nieuw opgerichte
werkgeversvereniging van de VNG voor niet-gemeenten.
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Controleprotocol 2019 en normenkader (19Z02564)
Na afloop van het boekjaar 2019 wordt de jaarrekening over dat jaar opgesteld.
De gemeenteraad heeft de accountant (Deloitte) opdracht gegeven om de
jaarrekening te controleren. Een door de raad vastgesteld controleprotocol
geeft de accountant richting bij de uit te voeren controle en de rapportage
hierover.

BESLUIT:
1) instemmen met het voorgelegde controleprotocol (met als bijlage het
normenkader);
2) de gemeenteraad voorstellen het controleprotocol vast te stellen en vanaf 1
januari 2019 te laten gelden als leidraad voor de toekomstige
accountantscontroles.
9

Ontwerp bestemmingsplan Bavelsweg 2 de Lutte (19Z00969)
Op 23 april 2019 heeft uw college in principe ingestemd met het verzoek tot
herontwikkeling van het woonerf Bavelsweg 2 de Lutte. Door verzoeker is
vervolgens een partiële herziening van het bestemmingsplan aangeleverd.
Het college wordt geadviseerd het ontwerpbestemmingsplan in procedure te
brengen op grond van Afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht (Awb)
BESLUIT:
Het "Bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte"
als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

10

Verhoging plafondbedrag Energiefonds Losser (18Z02728)
De Subsidieverordening Energiefonds Losser is nu een jaar in werking en heeft
al vele duurzaamheidsmaatregelen kunnen versnellen. We zien dat vooral ook
veel verenigingen en stichtingen uit Losser graag gebruik maken van de
energielening. De regeling is op 16 oktober 2018 in werking getreden met een
looptijd tot 31 december 2021. Echter is door het succes nu na één jaar in
werking het plafondbedrag van € 200.000 bijna bereikt. Daarom stellen wij voor
het plafondbedrag te verhogen met nog eens € 400.000 tot een totaal van
€ 600.000
BESLUIT:
1. Conform artikel 15.2 van de Subsidieverordening Energiefonds Losser
besluiten het plafondbedrag van € 200.000 bij te stellen naar € 600.000 voor de
duur van de looptijd van deze regeling tot 31 december 2021;
2. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
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Specifieke uitkering stimulering sport (16Z01631)
De gemeente Losser heeft een beschikking SPUK ontvangen. Het beschikte
bedrag is € 244.416 lager dan het aangevraagde bedrag, omdat landelijk voor
meer geld is aangevraagd dan het landelijk subsidiebudget groot is en
daardoor aanvragen naar rato (81,7%) worden verdeeld. De beschikking heeft
echter een voorlopig karakter en moet nog worden vastgesteld. Dit gebeurt
uiterlijk 31 januari 2021.
Voorgesteld wordt de raad hierover te informeren.
BESLUIT:
De raad informeren via gewijzigde raadsinformatiebrief.

12

Vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente 30 oktober 2019
(19Z02858)
Op 30 oktober 2019 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf worden de gemeentelijke
standpunten met betrekking tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld in
het college. Deze standpunten worden meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, burgemeester Kroon. Tevens wordt de raad door middel
van een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van het collegestandpunt.

BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt ten aanzien de agenda voor de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente van 30 oktober 2019
vaststellen.
2. De raad over dit standpunt inlichten door middel van een
raadsinformatiebrief en de portefeuillehouder mandaat verlenen deze vast te
stellen.

