GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 46.O (16-11-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
16-11-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
H.J.M. Nijhuis
J. van Dam, J. van Essen, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
C.A.M. Kroon
,

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

Advies ten behoeve van AB Stadsbank Oost Nederland 17 november 2021
( 21Z02770)
Het college stelt het advies vast voor de Algemene
Bestuursvergadering van de Stadsbank Oost Nederland van
17 november 2021.
BESLUIT:
Het gemeentelijke standpunt ten aanzien van de agenda voor
de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank
Oost Nederland d.d. 17 november 2021 vaststellen.

5

Vergadering algemeen bestuur GR Gezondheid (21Z02769)
Op 17 november staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de GR Gezondheid gepland. Deze
vergadering staat in het teken van de Regiovisie Jeugdhulp.
Vooraf wordt de gemeentelijke reactie met betrekking tot de
inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het
college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger.
BESLUIT:
De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur GR
Gezondheid 17 november vaststellen.

6

Verordening Rioolheffing 2022 (21Z02723)
Op 9 november 2021 heeft het college besluitvorming
gepleegd over de belastingverordeningen 2022. Tijdens de
begrotingbehandeling heeft de raad een motie aangenomen,
waarin het college wordt opgedragen de voorgenomen
tariefstijging rioolheffing voor 2022 te beperken. Het college
dient een besluit te nemen hoe met deze opdracht vanuit de
raad om te gaan. Voorgesteld wordt om aan het verzoek van
de raad gehoor te geven.

BESLUIT:
1. De raad voorstellen de tarieven 2022 voor de
rioolheffing te verhogen met 5,2% ipv met 10,7%
2. De lagere opbrengst uit de rioolheffing van € 161.200
dekken door de dotatie aan de Voorziening riolering
met dit bedrag te verlagen.
3. Instemmen met de voorgelegde eerste wijziging van
de Programmabegroting 2022 en deze ter vaststelling
aan de raad voorleggen.
4. Instemmen met het gewijzigd raadsvoorstel.
7

Dagvaarding bodemprocedure AVR (21Z02681)
Op 28 september 2021 heeft de raad besloten om geen
‘wensen en bedenkingen’ over het concept ‘leverings- en
verwerkingsovereenkomst huishoudelijke afvalstoffen’
kenbaar te maken.
Op 21 oktober ontvingen wij een dagvaarding.
AVR Afvalbewerking B.V. spant een bodemprocedure aan tegen
Twence B.V. en haar aandeelhouders omdat zij menen dat
het onrechtmatig is om uitvoering te geven aan het
voornemen om de dienstverlening van Twence voort te zetten.
Op grond van artikel 160, lid 1 onder e van de Gemeentewetdient
het college een procesbesluit te nemen om een
rechtsgeding voor de gemeente te kunnen voeren. De
meeste Twentse gemeenten worden vertegenwoordigd door
mr. Arjan ter Mors van INFENSE advocaten.
BESLUIT:
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 160, lid 1 onder e
van de Gemeentewet verweer voeren in de
bodemprocedure aangespannen door AVR Afvalbewerking B.V.
2. De heer mr. Arjan ter Mors van INFENSE advocaten
opdracht verlenen om voor de gemeente op te treden.

8

Ontwerpvisie “Centrumplein de Lutte” ( 21Z02677)
Begin 2017 heeft de gemeenteraad visie “Kwaliteitsimpuls de
Lutte” vastgesteld. Een van de deelprojecten is de
ontwikkeling van een aantrekkelijk centrumplein met ruimte
voor een scala aan functies. De afgelopen jaren is met name
gewerkt aan grondverwerving en afspraken met
grondeigenaren waardoor de kans is gecreëerd om te komen
tot een samenhangend plein met een hoge ruimtelijke
kwaliteit. Vanaf januari jl. is een intensief ontwerpproces
doorlopen, in nauwe samenwerking met direct betrokkenen en
de overkoepelende Klankbordgroep De Lutte. Nadat de
ontwerpvisie op 25 oktober jl. al breed gepresenteerd is aan
het dorp, kan deze nu, samen met de verkeerskundige
onderbouwing, vrijgegeven worden voor inspraak om iedereen
de mogelijkheid te geven om te reageren. Aansluitend zal de
ontwerpvisie aan de gemeenteraad worden aangeboden voor
vaststelling.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de
Ontwerpvisie Centrumplein de Lutte inclusief

verkeerskundige onderbouwing;
2. Deze vrij te geven voor inspraak om een ieder de
mogelijkheid te bieden een inspraakreactie te geven;
3. De ontwerpvisie na verwerking van eventuele
inspraakreacties voor vaststelling aan de gemeenteraad
aan te bieden.
9

Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2020 (21Z02644)
De Commissie Bezwaarschriften heeft het jaarverslag 2020
uitgebracht.
Met dit jaarverslag wil de commissie verantwoording afleggen
voor haar werkzaamheden in de verslagperiode.
Voorgesteld wordt het jaarverslag voor kennisgeving aan te
nemen en ter kennisname aan de Gemeenteraad aan te bieden.
BESLUIT:
1. Het jaarverslag 2020 van de Commissie Bezwaarschriften
voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het jaarverslag door middel van een raadsinformatiebrief
ter kennisgeving aan de Gemeenteraad aan te bieden.

10

Kerkenvisie gemeente Losser (21Z02536)
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
stelt sinds 1 januari 2019 middelen beschikbaar voor het
opstellen van kerkenvisies. Het primaire doel van OCW is het
behoud van (rijks)monumentale kerkgebouwen. Om dat doel
te bereiken is het noodzakelijk om álle kerkgebouwen in
samenhang te bezien. De gemeente Losser wil met het
opstellen van deze kerkenvisie voor de vijf kernen binnen haar
gemeente graag een duurzaam toekomstperspectief
ontwikkelen voor haar kerkgebouwen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het opstellen van een kerkenvisie voor
de gemeente Losser.
2. De kosten voor het opstellen van de kerkenvisie
(procesbegeleiding en einddocument) te dekken uit het
bedrag van € 25.000 dat het Ministerie van OCW hiervoor
beschikbaar heeft gesteld.
3. De gemeenteraad met een informatiebrief hierover te
informeren.

11

Benoeming nieuw lid Participatieraad (21Z01429)
Op 25 augustus 2015 heeft het college de leden van de
Participatieraad Sociaal Domein conform voordracht
benoemd. Vanwege beëindiging van lidmaatschap van één lid
heeft er een nieuwe kandidaat gesolliciteerd naar de functie
van lid van de Participatieraad. De voorzitter van de
Participatieraad draagt deze nieuwe kandidaat voor.
BESLUIT:
De heer J. Westerveld met ingang van 1 december a.s. te
benoemen voor de periode van 4 jaar als lid van de
Participatieraad Sociaal Domein

12

Speelruimteplan gemeente Losser 2021 (21Z00875)
Voor de gemeente Losser is een nieuw speelruimteplan
opgesteld. Dit plan zorgt voor een eerlijke verdeling van
speelruimte over alle doelgroepen en buurten, met daarbij een
afgewogen speelaanbod. Het speelruimteplan beschrijft de
visie van de gemeente Losser over de speelruimte voor de
komende jaren. Voorgesteld wordt het speelruimteplan voor te
leggen aan de raad.
BESLUIT:
Het Speelruimteplan gemeente Losser 2021 ter vaststelling
voorleggen aan de raad.

