GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 46.O (12-11-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
12-11-2019
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
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 45
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Regionale lancering Twentse Klimaatatlas en klimaatdialoog (19Z03008 )
In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) hebben gemeenten,
waterschappen, de provincies en het Rijk de ambitie vastgelegd dat Nederland
in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Om dit waar te maken
moet worden bepaald wat de klimaatopgaven zijn. Daarom is opgenomen dat
deze partijen, middels regionale samenwerkings-verbanden, uiterlijk in 2019
een klimaatstresstest hebben uitgevoerd en middels een klimaatatlas de
kwetsbaarheden voor weersextremen in beeld hebben gebracht.
Losser heeft deelgenomen aan de Twentse stresstest. De resultaten hiervan
zijn onlangs opgeleverd, waarmee de regionale lancering van de Twentse
klimaatatlas, ten behoeve van de klimaatdialoog in 2020, van start kan gaan.
De lancering vindt plaats middels een publicatie in de regionale media van een
interview met de voorzitter van het bestuurlijk kernteam (dhr. H. van Agteren)
en wethouder J. van Essen.
Door middel van bijgaande concept-raadsinformatie brief wordt de raad
geïnformeerd over het DPRA, de klimaat-stresstest waarvan de resultaten zijn
verwerkt in de Twentse klimaatatlas en het vervolgproces.
BESLUIT:
De Raad informeren conform bijgaande concept- raadsinformatiebrief.
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Viering 75 jaar bevrijding (19Z02982 )
In het kader van de viering van 75 jaar bevrijding is door de lokale werkgroep
“75 jaar bevrijding” een programma opgesteld met diverse activiteiten. De
activiteiten zijn georganiseerd rondom de thema’s: vrede, vrijheid, gelijkheid en
democratie. Daarbij wordt ook aandacht geschonken aan de lokale
herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, naast de landelijke en provinciale
herinneringen.
De lokale werkgroep vraagt de gemeente hiervoor een financiële bijdrage te
verlenen van € 25.000.
BESLUIT:
1. Verlenen van een bijdrage van maximaal € 25.000 voor het uitvoeren van
lokale activiteiten in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding.
2. De raad hiertoe voorstellen de begroting 2020 te wijzigen door vaststelling
middels begrotingswijziging en de kosten tot een bedrag van € 25.000 te

dekken uit het positieve begrotingsresultaat voor 2020 ad € 263.000.
3. Niet deelnemen aan het Nationaal lichtmonument op 27 januari 2020,
georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
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Begrotingswijziging Regio Twente (19Z02597)
De Regio Twente heeft een ontwerp-besluit tot wijziging van de begroting
voorgelegd aan de deelnemende gemeenten en de gemeenteraden in de
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. De raad van Losser wordt
voorgesteld geen gebruik te maken van die mogelijkheid.
BESLUIT:
De raad voorstellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze
in te dienen ten aanzien van de wijziging van de begroting van de Regio
Twente.
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Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020 (19Z02216)
Vanaf 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Naar aanleiding van deze wet
is per 1 januari 2015 de Verordening jeugdhulp gemeente Losser in werking
getreden. Jaarlijks bekijken we of de verordening dient te worden aangepast.
Naar aanleiding van de uitvoeringspraktijk moet de Verordening jeugdhulp
wederom worden gewijzigd.
De Verordening is zowel ter inzage gelegd als ter advisering aan de
participatieraad aangeboden. Dit heeft niet geleid tot verdere aanpassingen.
De Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020 wordt aan de
gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.
BESLUIT:
De raad voorstellen de Verordening jeugdhulp gemeente Losser 2020 vast te
stellen.
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Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 (19Z02093 )
Op 1 januari 2015 is de Wmo 2015 in werking getreden. Naar aanleiding van
deze wet is per 1 januari 2015 de Verordening maatschappelijke ondersteuning
in werking getreden. Jaarlijks bekijken we of de verordening naar aanleiding
van leemten, jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk, beleidswijzigingen dient te
worden aangepast.
De Verordening is zowel ter inzage gelegd als ter advisering aan de
participatieraad aangeboden. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen
De Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 wordt aan de
gemeenteraad aangeboden ter vaststelling
BESLUIT:
De raad voorstellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Losser 2020 vast te stellen.
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Aanpassing afspraken met de St. Leergeld Losser (19Z01234 )
De gemeente Losser ondersteunt al vanaf 2015 de St. Leergeld financieel in
hun rol om kinderen van 4-18 jaar in armoedesituaties deel te kunnen laten
nemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten op het gebied van sport,
cultuur, welzijn en onderwijs.
Op 17 december 2015 zijn tussen de gemeente Losser en de Stichting
Leergeld Losser samenwerkingsafspraken gemaakt. De Stichting Leergeld
Losser bevond zich toen nog in de startfase. De Stichting Leergeld Losser
functioneert alweer enige tijd in Losser.
De afspraken worden, na overleg met de St. Leergeld, gewijzigd en

opgenomen in aanvullende subsidievoorwaarden, zodat ze beter bij de huidige
situatie passen.
BESLUIT:
1. Een jaarlijks nader overeen te komen subsidie verstrekken aan de Stichting
Leergeld Losser om kinderen van 4 -18 jaar in armoedesituaties deel te kunnen
laten nemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten op het gebied van
sport, cultuur, welzijn en onderwijs;
2. Deze subsidie dekken vanuit het budget Armoedebeleid bestemd voor
deelname van kinderen;
3. Hiertoe bijgaande aanvullende subsidievoorwaarden vaststellen.
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Startersleningen 2019 (19Z00772)
Op 17 oktober 2017 heeft de gemeenteraad de Verordening Starterslening
gemeente Losser vastgesteld. Doel van de starterslening is dat starters op de
woningmarkt gemakkelijker een woning kunnen kopen. De uitvoering van de
starterslening is uitbesteed aan de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn). Op 11 juni 2019 heeft de raad een bedrag van
€ 250.000 in het fonds Startersleningen (gestald bij de SVn) bijgestort. Sinds
11 juni 2019 zijn er acht nieuwe startersleningen aangevraagd voor een
totaalbedrag van € 229.360,=. Artikel 3 van de Verordening startersleningen
gemeente Losser bepaalt dat de raad van de gemeente losser het budget
vaststelt dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen.
Aangezien het beschikbare bedrag om startersleningen te verstrekken
binnenkort niet meer voldoende is, wordt met dit voorstel gevraagd extra
middelen in het revolverend fonds bij te storten.
BESLUIT:
De raad voor te stellen een bedrag van € 250.000,= in het revolverend fonds
startersleningen te storten.
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Voorstel aan de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan
Buitengebied, herziening Tiekenveenweg 10 (18Z00574)
Op 9 oktober 2018 hebt u besloten om in te stemmen met de herontwikkeling
van het recreatieterrein aan de Tiekenveenweg in Overdinkel tot bouwlocatie
voor drie woningen. De aanvrager voldoet aan alle gestelde voorwaarden, het
bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen
ingekomen. De raad kan daarom nu worden voorgesteld om het
bestemmingsplan vast te stellen.
BESLUIT:
1. Raad voorstellen om bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening
Tiekenveenweg 10 Overdinkel vast te stellen.
2. 2205 m2 grond aankopen voor koopsom van € 1,- t.b.v. aanleg en
landschappelijke inpassing fiets- en wandelpad naar Duitsland.
3. Bedrag van € 18.200,- uit subsidie voor aanleg smokkelroute aanwenden
voor aanleg fiets- en wandelpad naar Duitsland.
4. Planschadeovereenkomsten en realisatieovereenkomst sluiten met
initiatiefnemers.
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Projectafwijkingsbesluit en hogere grenswaarde bouw 2 woningen
Gronausestraat 240-242 te Losser (17Z01284)
Op 1 augustus 2017 heeft uw college besloten om in te stemmen met het
principeverzoek om medewerking te verlenen aan de bouw van twee woningen
op het perceel Gronausestraat 240-242 te Losser. Verzoeker heeft inmiddels
een omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Het college wordt geadviseerd
op grond van Afdeling 3.4. Algemene wet bestuursrecht (Awb) de
planologische procedure op te starten. Gelijktijdig dient de hogere
grenswaardeprocedure op grond van de Wet geluidhinder te worden gestart.
BESLUIT:
1. De ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning "Gronausestraat 240242, Losser" als ontwerp ter inzage leggen;
2. Gelijktijdig de hogere grenswaardeprocedure op grond van de Wet
geluidhinder starten.
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Twents initiatief Special Olympics 2022 (19Z02518 )
In het Bestuurlijk Overleg Sport van 17 oktober 2019 is besloten een bidbook in
te dienen voor de organisatie van de Special Olympics 2022 in Twente. Het
bidbook is inmiddels ingediend. Eind december moet voor de landelijke
organisatie duidelijk zijn of de Twentse begroting Special Olympics 2022
sluitend is. In verband hiermee wordt geadviseerd de raad voor te stellen de
gevraagde bijdrage beschikbaar te stellen.
BESLUIT:
De raad voorstellen € 27.500 beschikbaar te stellen voor de Special Olympics
2022 en dit ten laste te brengen van het structurele batige saldo in de
Programmabegroting 2020.

