GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 46.O (10-11-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
10-11-2020
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
,

1

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

2

Verslag BenW week 45
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Verzoek om aanpassing bestemmingsplan voor de bouw van een woning
aan de Pelmolen 17 te de Lutte. (20Z02435)
De eigenaar van de bouwkavel Pelmolen 17 te de Lutte heeft
gevraagd om aanpassing van het bestemmingsplan zodat hij
de beoogde nieuw te bouwen woning beter op zijn perceel
kan situeren. Dit past niet binnen het geldende
bestemmingsplan. Aanpassing van het bestemmingsplan 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 kan medewerking worden verleend
omdat hieraan wordt voldaan.
BESLUIT:
1. Initiatiefnemer berichten dat de gemeente bereid is om
met toepassing van artikel 2.1. van de "Beleidsregels
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente
Losser" medewerking te verlenen aan het gevraagde,
2. Een planschadeovereenkomst af te sluiten met de
eigenaar.

5

2e ronde incidentele subsidies 2020 (20Z02334)
In 2020 is € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies.
Diverse organisaties hebben een aanvraag ingediend voor de
2e subsidieronde 2020. Geadviseerd wordt de diverse
aanvragen conform voorstel te honoreren of af te wijzen.
BESLUIT:
Conform bijgevoegd voorstel besluiten over de ingediende
aanvragen.

6

Coronacompensatie SW-bedrijf Larcom BV (20Z02265)
Larcom BV heeft als gevolg van de getroffen
coronamaatregelen over de maanden maart tot en met juni

2020 te maken gehad met omzetderving en extra kosten. Als
gevolg daarvan is er een exploitatietekort ontstaan.
Voorgesteld wordt om Larcom BV hiervoor financieel te
compenseren. Dekking hiervoor kan worden gevonden in de
extra beschikbaar gestelde rijksvergoeding voor SW-bedrijven.
BESLUIT:
1. Instemmen met het betalen van €52.950 aan Larcom
BV als compensatie voor het ontstane
exploitatietekort als gevolg van de getroffen
coronamaatregelen in de periode maart tot en met
juni 2020.
2. Instemmen met het onttrekken van deze compensatie
uit het via het gemeentefonds beschikbaar gestelde
extra budget van ca. €240.000 ten behoeve van de
SW-sector.

7

Intentieverklaring Drost en gemeente Losser (20Z01587)
Op 6 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met de motie
afspraken particuliere woningverhuur. Hierin constateert uw
raad dat er geen afspraken met de particuliere verhuurder
worden gemaakt, terwijl dit wel met de woningcorporatie
plaatsvindt.
Er is een aantal afspraken overeengekomen met de heer
Drost uit Overdinkel en deze zijn vastgelegd in een
intentieverklaring.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de opgestelde intentieverklaring.
2. De wethouder te machtigen deze intentieverklaring te
ondertekenen.

8

Kadervoorstel besteding Coronagelden (20Z00786)
Van het rijk is een compensatiepakket ontvangen in verband
met de financiële gevolgen van de coronacrisis. De gelden
zijn uitgekeerd via het gemeentefonds. Onderdeel van dit
pakket is het geld dat beschikbaar is gesteld voor lokale
(culturele) organisaties, vrijwilligersorganisaties, buurthuizen
e.d. Met dit voorstel wordt een kader gegeven voor de
besteding van deze gelden.
BESLUIT:
1. Instemmen met het gewijzigde kadervoorstel voor de besteding van de
coronagelden, die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor
lokale organisaties.
2. Instemmen met de gewijzigde raadsinfo en deze naar de raad sturen.

