GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 45.O (08-11-2022)
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Voorzitter
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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
08-11-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, C.A.M. (Cia) Kroon, J. (Jimme) Nordkamp
en M.J.H. (Marian) Oosterbroek
,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 44
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Verordening behandeling bezwaarschriften 2023 (22Z01017)
De huidige Verordening behandeling bezwaarschriften dateert van 2002
(gewijzigd in 2008). Omdat de commissie bezwaarschriften van de gemeente
Enschede ook gaat fungeren als commissie voor de gemeente Losser is een
aanpassing van de verordening noodzakelijk. Daarnaast heeft de verordening
een inhoudelijke update nodig, mede naar aanleiding van een door de
gemeenteraad aangenomen motie over de behandeling van bezwaarschriften.
BESLUIT:
1. De Verordening behandeling bezwaarschriften 2023 ieder voor zover het de
eigen bevoegdheden betreft vast te stellen.
2. De raad voorstellen de Verordening behandeling bezwaarschriften 2023 vast
te stellen.

5

Intrekken verordeningen en beleidsregels (22Z00134)
Een aantal beleidsregels en verordeningen kan worden ingetrokken, omdat ze
niet meer actueel zijn. Hiermee wordt het gemeentelijke regelingenbestand
weer up-to-date gemaakt.
BESLUIT:
1. De in het bijgaande besluit genoemde beleidsregels in te trekken.
2. De raad voor te stellen de in het concept-raadsbesluit genoemde
verordeningen in te trekken.

6

OZB-tarief voor maatschappelijke organisaties (21Z02822)
Op 9 november 2021 heeft de raad de motie OZB-tarief voor maatschappelijke
organisaties aangenomen. Het college wordt voorgesteld geen OZB te
compenseren in de vorm van subsidie en de raad hierover te informeren.
BESLUIT:
1. Naar aanleiding van het verkennend onderzoek naar subsidiemogelijkheden,
maatschappelijke organisaties geen OZB te compenseren in de vorm van
subsidie.
2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

7

Schriftelijke vragen fractie VVD ex artikel 39 RvO inzake geluidsoverlast
De Lutte door A1(22Z02337)
De fractie van VVD heeft schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 39
van het Reglement van Orde van de raad der gemeente Losser, over
geluidsoverlast in De Lutte door de A1.
Door middel van bijgaande brief wordt de fractie van VVD geïnformeerd over
het standpunt van het college m.b.t. de geluidsoverlast in De Lutte door de
Rijksweg A1.
BESLUIT:
De door de fractie van VVD gestelde vraag met betrekking tot geluidsoverlast
in De Lutte door de Rijksweg A1 met bijgaande brief te beantwoorden.

8

Twee subsidieregelingen voor isolatie woningen (21Z03152)
Het college van de gemeente Losser stelt de gemeenteraad voor twee nieuwe
gemeentelijke subsidieverordeningen vast te stellen waarmee woningbezitters
worden gestimuleerd om de eigen woning te isoleren. De eerste verordening is
bedoeld voor slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment, de
tweede verordening is voor iedereen die zijn of haar eigen woning beter wil
isoleren. Het (versneld) isoleren van woningen is een belangrijk middel om het
energieverbruik en daarmee de energiekosten naar beneden te brengen.
Daarnaast starten de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen
in januari gezamenlijk een inkoopactie voor verduurzamingsmaatregelen voor
alle huiseigenaren.
BESLUIT:
1. De gemeenteraad voor te stellen met bijgevoegd raadsvoorstel de
Subsidieverordening voor isolatie van slecht geïsoleerde woningen in het
lagere prijssegment vast te stellen;
2. De gemeenteraad voor te stellen de Subsidieverordening voor isolatie van
eigen woningen vast te stellen;
3. Gebruik te maken van de mogelijkheid om af te wijken van het vigerende
inkoop- en aanbestedingsbeleid, door de opdracht voor het uitvoeren van de
subsidieregeling en daaraan verwante dienstverlening enkelvoudig onderhands
te gunnen aan Winst uit je Woning B.V.;
4. De uitvoering van de Subsidieverordening voor isolatie van slecht
geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment te mandateren aan de
directeur "Winst uit je woning".;

