GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 45.O (03-11-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
03-11-2020
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
,
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 44
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Normenkader 2020 (20Z02491)
Na afloop van het boekjaar 2020 wordt de jaarrekening over
dat jaar opgesteld. De gemeenteraad heeft de accountant
(Deloitte) opdracht gegeven om de jaarrekening te
controleren. Deze dient de rechtmatigheid te toetsen aan de
externe en interne regelgeving. Hiertoe dient het
normenkader, dat jaarlijks wordt geactualiseerd.
BESLUIT:
Vaststellen van het normenkader 2020 en dit laten
plaatsen op de lijst van Ingekomen stukken van de raad.
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Bestuursovereenkomst zorg, veiligheid en straf (2002405)
De huidige samenwerking in de Stuurgroep Zorg, Veiligheid en Straf krijgt door
een bestuursovereenkomst een geformaliseerd karakter en zorgt voor de
bestuurlijke component en de aansturing op ketensamenwerking.
De bestuursovereenkomst is bijgevoegd als bijlage 1.
BESLUIT:
Instemmen met de bestuursovereenkomst zorg, veiligheid en straf (Twente)
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Principeverzoek voor wijziging bestemmingsplan voor het perceel
Lossersestraat 12/12a de Lutte. (20Z02362)
Er is een principeverzoek ingediend om het bedrijfspand met
bedrijfswoning aan de Lossersestraat 12/12a in de Lutte als
woning in gebruik te mogen nemen. Om dit mogelijk te maken
moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dat kan alleen
wanneer het gevraagde past binnen het gemeentelijke beleid,
het plan ruimtelijk stedenbouwkundig aanvaardbaar is, er
geen wettelijke belemmeringen zijn of andere functies in de
directe omgeving door de bestemmingsplanwijziging worden
belemmerd. In dit geval is het perceel gelegen binnen de
milieucontour van twee omliggende bedrijven. Medewerking is
alleen mogelijk wanneer door middel van akoestisch
onderzoek wordt aangetoond dat van belemmering geen
sprake is.

BESLUIT:
1. In te stemmen met het principeverzoek en de
initiatiefnemer hierover te berichten met bijgevoegde
conceptbrief waarin wordt aangegeven dat door middel
van akoestisch onderzoek moet worden aangetoond dat
de bestemmingswijziging niet leidt tot belemmeringen voor
de omliggende bedrijven.
2. Een planschadeovereenkomst af te sluiten met de eigenaar.
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Financiële rapportage 2020 (20Z02345)
Het college heeft toegezegd een rapportage te maken, waarin
de financiële consequenties van de Coronacrisis over 2020 in
beeld worden gebracht. Deze rapportage voorziet hierin.
Volgens de Financiële verordening (artikel 5) informeert het
college de raad tussentijds over afwijkingen ten opzichte van
de begroting, die groter zijn dan “€ 100.000 of meer dan 10%
van het totaal met een minimale ondergrens van € 50.000”.
Met deze raadsinfo wordt ook hieraan voldaan.
BESLUIT:
Instemmen met het overzicht van de financiële
afwijkingen 2020 en bijgevoegde raadsinformatie naar
de gemeenteraad sturen.
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Vaststelling tarieven VVE en Peuterarrangementen en SMI 2021
(20Z02314)
Jaarlijks worden de maximum uurtarieven voor peuteropvang
aangepast waarbij de landelijke indexatie wordt aangehouden.
Voor 2021 betekent dit een indexatie van 3,5% op de tarieven
voor peuterarrangementen, sociaal medische indicatie en
voor-en vroegschoolse educatie.
BESLUIT:
De maximaal te vergoeden uurtarieven voor peuteropvang
2021 vast te stellen op:
• Peuterarrangement € 9,47 per uur
• SMI € 9,47 per uur
• VVE € 10,65 per uur
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Verzoek om bestemmingsplanwijziging voor de bouw van een dubbele
woning aan de Kerkhofweg naast 239 te Overdinkel. (20Z01847)
Er is een verzoek ontvangen voor de bouw van een dubbele
woning aan de Kerkhofweg naast nr. 239 te Overdinkel. Het
gevraagde past niet binnen het geldende bestemmingsplan.
Om medewerking te kunnen verlenen moet het
bestemmingsplan worden aangepast. Dit kan alleen wanneer
er geen beleidsmatige of wettelijke belemmeringen zijn om
medewerking te verlenen en het gevraagde ruimtelijk
stedenbouwkundig aanvaardbaar is. In dit geval is het niet
gewenst om medewerking te verlenen vanwege de ligging in
het buitengebied en omdat dit leidt tot een ongewenste
aantasting van de ruimtelijk stedenbouwkundige structuur ter
plaatse.

BESLUIT:
De initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te
berichten dat geen medewerking wordt verleend aan een
wijziging van het bestemmingsplan om de bouw van een
dubbele woning op de gevraagde locatie mogelijk te maken.
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Tenten en overkappingen coronatijd (20Z01386)
De maatregelen in coronatijd leiden tot beperkingen voor o.a.
horecaondernemers en sportverenigingen. Eerder is al
medewerking verleend aan de uitbreiding van terrassen en
het plaatsen van tenten in incidentele gevallen. Onbekend is
nog hoe lang beperkingen zullen gelden. Er komen nu ook
verzoeken om in de "wintermaanden" tenten en
overkappingen te plaatsen, om zo te zorgen dat
klanten/bezoekers droog kunnen staan dan wel dat terrassen
ook in de wintermaanden gebruikt kunnen worden.
Deze verzoeken zijn begrijpelijk, maar het is wel wenselijk en
noodzakelijk om in deze een afwegingskader te hebben. Dit
draagt bij aan eenduidigheid, maar belangrijk nog veiligheid.
Uiteraard kan en mag medewerking nooit leiden tot strijd met
de maatregelen die genomen worden om verspreiding van het
COVID-19 virus tegen te gaan.
BESLUIT:
1. in te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden,
zoals ze in bijgevoegde memo staan verwoord
2. . Aanvragen die passen binnen de randvoorwaarden af te
laten doen door de teamleider PVH.
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Een principeverzoek d.d. 3 december 2019 van BJZ.nu BV namens de
eigenaar van het perceel Pastoor Geerdinkstraat 30 in de Lutte om twee
woningen op dit perceel te bouwen ter vervanging van één bestaande
woning. (20Z01209)
Op 3 december 2019 is er een principeverzoek ingediend om
twee woningen op het perceel Pastoor Geerdinkstraat 30 in de
Lutte te bouwen ter vervanging van één bestaande woning. In
dit voorstel wordt voorgesteld medewerking te verlenen aan
het principeverzoek.
BESLUIT:
Medewerking te verlenen aan het principeverzoek om twee
woningen op het perceel Pastoor Geerdinkstraat 30 in de
Lutte te bouwen ter vervanging van één bestaande woning.
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Gemeenschappelijke regeling centrumregeling Enschede Beschermd
Wonen per 1 januari 2022 (20Z00083)
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 nog onder de
verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. Vanaf
2021 verschuift de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen van

centrumgemeente Enschede naar alle gemeenten: Borne,
Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente,
Losser en Oldenzaal. Deze gemeenten spreken af om in de
toekomst de bovenlokale samenwerking op het gebied van
beschermd wonen te blijven voortzetten. Hiervoor gaan de
gemeenten per 1 januari 2022 een gemeenschappelijke regeling
centrumgemeente Enschede beschermd wonen aan.
BESLUIT:
1. Instemmen met de gemeenschappelijke regeling
Centrumregeling Enschede Beschermd Wonen op grond
van artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr);
2. De gemeenteraad vragen om in te stemmen met het
aangaan van bovengenoemde gemeenschappelijke regeling.
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Raadsinformatie voortgang aanpak Corona (20Z00801)
Als gevolg van het Corona-virus zijn door of namens uw
college maatregelen genomen in de aanpak ter bestrijding
van dit virus en ter verzachting van de gevolgen hiervan.
De maatregelen sluiten aan op en/of hebben betrekking op
de uitvoering van de door het Rijk vastgestelde maatregelen.
De raad is door uw college in een aantal raadsinformatiebrieven
geïnformeerd over maatregelen en ontwikkelingen.
Dit voorstel adviseert het college de raad te informeren over
de actuele stand van zaken.
BESLUIT:
De raad middels bijgestelde raadsinformatiebrief
informeren over de voortgang in de aanpak en maatregelen
met betrekking tot het Corona-virus.

