GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 45.O (05-11-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

05-11-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

H.J.M Nijhuis

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
C.A.M. Kroon

Afwezigen
Toelichting

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 44
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Deelname werkgeversvereniging Regio Twente (19Z02904 )
Als gevolg van de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie
ambtenaren kunnen gemeenschappelijke regelingen niet meer
aansluiten bij de CAO-gemeenten.
Als oplossing hiervoor is onder de vlag van de VNG een
werkgeversvereniging opgericht, waar gemeenschappelijke regelingen
aan kunnen deelnemen. Deze
werkgeversvereniging stelt dan een CAO vast. De Regio Twente wil
aansluiten bij deze werkgeversvereniging en stelt de raden van de
deelnemende gemeenten in de gelegenheid wensen en bedenkingen
kenbaar te maken.
De gemeenteraad wordt voorgesteld geen gebruik te maken van deze
mogelijkheid.
BESLUIT:
De raad voorstellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid wensen
en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het voornemen van
de Regio Twente om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging.
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Twents beleid PFAS (19Z02404)
PFAS is een verzamelnaam voor een groep van “zeer zorgwekkende
stoffen”. Deze stoffen worden o.a. gebruikt in anti-aanbakpannen,
goretex kleding, blusschuim, etc.
PFAS zijn giftig, mobiel en niet afbreekbaar. Vanwege onder andere de
laatstgenoemde eigenschappen heeft het gebruik van deze stoffen
geleid tot een diffuse bodemverontreiniging. Omdat PFAS niet is
opgenomen in de Twentse Bodemkwaliteitskaart, geeft dit problemen
bij grondverzet, omdat de vrijkomende grond niet kan worden afgezet.
Daarom hebben Twentse gemeenten, Provincie Overijssel, Waterschap
Vechtstromen en Omgevingsdienst Twente (ODT) op 12 september
2019 met elkaar een stappenplan besproken om te komen tot een
aanpassing van regionaal beleid, aanvullend op de
bodemkwaliteitskaart, waarin PFAS is opgenomen. Het is de bedoeling
deze aanpassing in de eerste helft van 2020 af te ronden. Tot dat
moment is ter overbrugging een nota op gesteld. Deze nota is
opgesteld op basis van het “tijdelijk handelingskader PFAS” dat in juli
door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld en is
kort gesteld een lokale concretisering van dit Handelingskader.
BESLUIT:
1. instemmen met de nota "tijdelijk maatregelen PFAS als gevolg van
stagnerend grondverzet Regio Twente"
2. De raad informeren met bijgaande concept-informatiebrief
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Vragen van Burgerforum over voormalige visvijver/ijsbaan Nitertweg
(19Z02857)
Burgerforum heeft vragen gesteld over de plannen voor de voormalige
visvijver annex ijsbaan aan de Nitertweg. De vragen kunnen met de
bijgevoegde conceptbrief worden beantwoord.
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de artikel 39 RvO vragen van de
Burgerforum-fractie inzake voormalige visvijver en ijsbaan Nitertweg
zoals in bijgaande brief opgenomen.
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Reactie op ongevraagd advies participatieraad over mantelzorg.
(19Z01870 )
De participatieraad heeft ongevraagd advies gegeven over mantelzorg
in de gemeente Losser. Door middel van bijgaande concept- brief wordt
hierop een reactie gegeven.
BESLUIT:
1. Kennis nemen van het ongevraagd advies van de participatieraad

over mantelzorg in de gemeente Losser;
2. De participatieraad informeren door middel van bijgaande conceptbrief.
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Landgoed Bekspring: bevestiging afwijzend standpunt en vermeende
toezeggingen m.b.t. ontwikkeling zorgcomplex (19Z01845)
De gemeente heeft onlangs in een gesprek met de eigenaar mondeling
te kennen gegeven niet mee te werken aan de realisatie van een
zorgcomplex met wooneenheden aan de Bekspringweg te de Lutte. De
eigenaar is het hiermee niet eens en vindt dat de gemeente
toezeggingen heeft gedaan op grond waarvan uw college medewerking
zou moeten verlenen.
De gemeente heeft dit met de eigenaar en zijn advocate besproken.
Daarbij is afgesproken dat de gemeente haar standpunt over het niet
verlenen van medewerking en de
vermeende toezeggingen schriftelijk bevestigt.
Voorgesteld wordt de eigenaar door middel van de bijgevoegde
conceptbrief te informeren.
BESLUIT:
Overeenkomstig de bijgevoegde conceptbrief bevestigen dat geen
medewerking wordt verleend aan realisatie van een zorgcomplex aan de
Bekspringweg te de Lutte en dat er geen sprake is van toezeggingen
hieromtrent.
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Vaststellen Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie
personen (Wet BRP) (19Z01735)
De gemeente Losser streeft naar een optimale basisadministratie
personen. Het invoeren van een bestuurlijke boete is voornamelijk
bedoeld als prikkel voor
inwoners, die bijvoorbeeld een verhuizing vergeten door te geven.
BESLUIT:
1. De Beleidsregel bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Wet
BRP) vast stellen.
2. De raad informeren met bijgaande raadsinformatiebrief
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Raadsinformatie vervangingskosten wegen (19Z01597)
Op 11 juni 2019 heeft de gemeenteraad het Beleidsplan Wegen 2019 –
2028 vastgesteld. Ook heeft de raad besloten het college nader
onderzoek te laten doen naar “de beste wijze van dekking van de
benodigde middelen voor de investeringen in de vervanging van
wegen”. Het college heeft toegezegd voor de behandeling van de
begroting 2020 inzicht te geven in de stand van zaken van dit

onderzoek. In de raadsinformatie wordt informatie gegeven over de
uitgangspunten die worden gehanteerd en financiële scenario’s die
mogelijk worden onderzocht.
BESLUIT:
Instemmen met de gewijzigde raadsinformatie en deze toezenden aan
de gemeenteraad.
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Vaststellen nota burgerparticipatie “Samen(werken) met inwoners”.
(17Z03311)
Burgerparticipatie is een prioriteit van zowel de gemeenteraad als het
college.
Door het laten vaststellen van de nota burgerparticipatie
“Samen(werken) met inwoners” wordt een kader geboden voor het
inzetten van burgerparticipatie en worden concrete handvatten geboden
om er mee aan de slag te gaan.
BESLUIT:
De raad, middels bijgaand concept-raadsvoorstel, voorstellen in te
stemmen met de nota burgerparticipatie "Samen(werken) met
inwoners".
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Ontwerpbestemmingsplan "Centrum Losser 2019" (17Z02671)
Vanaf 2 mei 2019 heeft het voorontwerp bestemmingsplan "Centrum
Losser 2019” voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn zijn twee inspraakreacties ingediend.
De inspraakreacties zijn samengevat en voorzien van een reactie in de
bijgevoegde inspraaknota. Het college wordt voorgesteld in te
stemmen met de inspraaknota en insprekers middels een brief te
informeren. Ook wordt uw college geadviseerd in te stemmen met het
bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan en deze op grond van Afdeling
3.4. Awb voor een periode van zes weken ter inzage te leggen.
BESLUIT:
1. Instemmen met de bijgevoegde inspraaknota;
2. Insprekers overeenkomstig de inspraaknota middels een brief
informeren;
3. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Centrum Losser
2019" en deze vervolgens conform Afdeling 3.4. Algemene wet
bestuursrecht (Awb) voor een periode van zes weken ter inzage leggen.

