GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 44.O (27-10-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
27-10-2020
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 43
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente 28 oktober 2020 (20Z02370)
Op 28 oktober 2020 staat de eerstvolgende vergadering van
het algemeen bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf
wordt de gemeentelijke reactie met betrekking
tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het
college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger. Verder wordt de raad
geïnformeerd over de inhoud van de vergadering en de door
het college ingenomen standpunten.
BESLUIT:
1. De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 28 oktober 2020 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief
informeren over het gemeentelijk standpunt, waarbij de
gemeentelijk vertegenwoordiger het mandaat krijgt de brief te
wijzigen naar aanleiding van de uitkomsten van de
vergadering.

5

Septembercirculaire Gemeentefonds 2020 en begrotingswijziging
(20Z02271)
Recentelijk is de Septembercirculaire 2020 gepubliceerd.
Deze circulaire heeft financiële consequenties voor de
gemeentelijke (meerjaren)exploitatie. In bijgevoegde
raadsinformatie zijn deze effecten aangegeven.
BESLUIT:
Instemmen met bijgevoegde raadsinformatie en deze
toesturen naar de leden van de raad.

6

Uitbreiding woonhuis Hannekerveldweg 15 te Losser (20Z02060)
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend
voor het uitbreiden van het woonhuis Hannekerveldweg 15 te
Losser. Het bouwplan is strijdig met het geldende
bestemmingsplan Losser Dorp. Het bouwplan betreft een
aangebouwd bijgebouw aan de achterzijde van een halfvrijstaande woning met
een goothoogte van 6 meter op de
perceelsgrens met huisnummer 13. Het bestemmingsplan
geeft aan dat de goothoogte voor een bijgebouw maximaal 3
meter mag bedragen. Ruimtelijk/planologisch is een verhoging
van de toegestane goothoogte onaanvaardbaar. Eveneens zal
bij een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan een
precedent ontstaan voor het toestaan van verhoging van de
voorgeschreven goothoogte bijgebouwen in overige situaties.
BESLUIT:
Geen medewerking verlenen aan een buitenplanse afwijking
van het bestemmingsplan Losser Dorp voor het bouwplan
Hannekerveldweg 15 te Losser.

7

Dashboard Corona over de maand september 2020 (20Z01489)
Sinds de uitbraak van Covid-19 houden we het college op de
hoogte van de consequenties die het virus heeft voor de
gemeente Losser. Dit doen we middels een dashboard.
Het dashboard geeft een weergave van de situatie in Losser
als gevolg van de Covid-19. Het is een dynamisch overzicht
dat wij regelmatig actualiseren. Het is gevuld met indicatoren
die op dit moment relevant zijn.
BESLUIT:
De gemeenteraad informeren over de effecten van de
Coronacrisis op de gemeente Losser over de maand
september door middel van een raadsinformatiebrief.

8

Beantwoording Artikel 39 vraag betreffende resultaten motie “Stimuleren
gebruik regentonnen” (20Z02193)
Door de fractie van de VVD zijn 4 vragen geformuleerd
betreffende resultaten motie “Stimuleren gebruik regentonnen”
Het college geeft bij de beantwoording van deze vragen de
actuele stand van zaken weer
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de artikel 39 RvO
vragen van de VVD-fractie inzake resultaten motie
"Stimuleren gebruik regentonnen" zoals in bijgaande brief
opgenomen.

9

Onderzoek naar oprichting Regionaal Duurzaam Energiebedrijf in Noord
Oost Twente (NOT) (20Z02303)
De vier NOT gemeenten willen een onderzoek instellen naar
de mogelijkheden om gezamenlijk een eigen duurzaam
energiebedrijf op te richten. Hiermee wordt vervolg gegeven
aan de moties van de gemeenteraden uit Losser en
Tubbergen. Een dergelijk onderzoek moet antwoord geven op
de vraag of het interessant is op deze wijze meer duurzame

energie op te wekken. Onderzocht zal worden of een dergelijk
bedrijf rendabel is en of daarmee meer invulling kan worden
gegeven aan lokale betrokkenheid bij opwekking voor
duurzame energie. Ook zal onderzocht worden of de
“Gemeente zoekt Dak” projecten waarvoor de vier NOT
gemeenten onlangs beschikkingen hebben ontvangen beter
hierin ondergebracht kunnen worden. Bij een positieve
businesscase kunnen er dan flink wat zonnepanelen op
bedrijfsdaken worden gelegd in Noordoost Twente.
BESLUIT:
1. In NOT verband te onderzoeken of een gezamenlijk
duurzaam energiebedrijf een effectief middel is om de
energiedoelstellingen te halen en dit financieel rendabel is.
2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief
te informeren over dit onderzoek naar de mogelijke
oprichting van een duurzaam energiebedrijf

