GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 46.O (15-11-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
15-11-2022
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
,
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 45
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Normenkader 2022 (22Z02473)
Het college heeft met de vaststelling van het normenkader 2022 bepaald aan
welke interne en externe regelgeving de accountant dient te toetsen, bij de
controle van de jaarrekening 2022.
BESLUIT:
Vaststellen van het normenkader 2022 en dit laten plaatsen op de lijst van
Ingekomen stukken van de raad.
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Vergadering algemeen bestuur OLCT (Crematoria Twente) 17 november
2022 (22Z02467)
Op 17 november 2022 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur van het OLCT gepland. De gemeente wordt in het algemeen bestuur
vertegenwoordigd door wethouder Oosterbroek. De standpunten voor de
inhoudelijke onderwerpen voor deze vergadering worden vastgesteld en
meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
BESLUIT:
1. De inhoudelijke standpunten voor de vergadering van het algemeen bestuur
van het OLCT op 17 november 2022 vaststellen.
2. De standpunten meegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
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Belastingverordeningen 2023 (22Z02449)
In overeenstemming met de Programmabegroting 2023 stijgen de tarieven.
Voor rioolheffing met 7,7%. Het tarief afvalstoffenheffing stijgt voor een
gemiddeld gezin met 4,0%. Voor de overige heffingen wordt gerekend met een
inflatiecorrectie en stijgen de meeste legestarieven met 6,54%. De tarieven
voor de toeristenbelasting stijgen, zoals gebruikelijk met een vertraging van
een jaar, met 1,3% (inflatiecorrectie van vorig jaar).
BESLUIT:
1. De gemeenteraad, onder voorbehoud van de ongewijzigde vaststelling van
de fiscale voorstellen in de Programmabegroting 2023 door de raad, voor te
stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
a. Begraafrechten 2023;
b. Forensenbelasting 2023;

c. Legesverordening (inclusief tarieventabel) 2023;
d. Marktgeld 2023;
e. Onroerende-zaakbelastingen 2023;
f. Afvalstoffenheffing 2023;
g. Rioolheffing 2023 en
h. Toeristenbelasting 2023.
De gemeenteraad voor te stellen de kwijtscheldingsregeling 2023 vast te
stellen.
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Verlenging vigerend Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 en
vaststelling “Hemelwaterverordening gemeente Losser 2023” (22Z02140)
Ter invulling van de gemeentelijke watertaken zijn gemeenten, tot het moment
waarop de Omgevingswet van kracht is, verplicht te beschikken over een
geldig (strategisch) plan en een bijbehorend kostendekkingsplan. Losser
beschikt hiertoe over het vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 20182022. Vanwege diverse ontwikkelingen, met name het uitstel van de invoering
van de Omgevingswet en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
waarvoor Losser een lokale klimaatadaptatiestrategie met
uitvoeringsprogramma moet opstellen, wordt het vigerende GRP met twee jaar
verlengd. Tegelijkertijd is, ter invulling van de motie “Aanpassing tarief
rioolheffing” d.d. 9 november 2021, de rioolheffingsberekening geactualiseerd.
Verder is het wenselijk om nog vóór de invoering van de Omgevingswet te
beschikken over een compact juridisch kader, in de vorm van een
hemelwaterverordening. Dit draagt bij aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen uit het GRP.
BESLUIT:
1. De Raad voor te stellen:
a. De looptijd van het vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022
te verlengen tot en met 2024.
b. De hoogte van de rioolheffing te baseren op de geactualiseerde
rioolheffingsberekening, uitgaande van een kostendekkend tarief en gebaseerd
op het huidige beleid zoals beschreven in de notitie "Rioolheffing gemeente
Losser, berekening rioolheffing 2023-2042" en daarbij de benodigde kredieten
voor 2023 en 2024 ter hoogte van 10,93 miljoen euro beschikbaar te stellen
zoals verwoord in de genoemde notitie.
c. De "Hemelwaterverordening gemeente Losser 2023" vast te stellen.
2. De verlengingsperiode te gebruiken voor:
a. Het opstellen van de Lokale Klimaatadaptatie Strategie.
b. Onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het tarief van de rioolheffing
te koppelen aan het drinkwaterverbruik per kubieke meter.
c. Onderzoek te doen naar de benodigde menskracht en overheadkosten voor
de gemeentelijke watertaken/zorgplichten.
d. Het uitwerken van een voorstel inzake het splitsen van de huidige
voorziening Riolering in een "voorziening egalisatie tarieven rioolheffing" en
een "voo
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Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied,
verzamelplan 2022” (22Z00400)
Op 19 maart 2013 is door de gemeenteraad de integrale herziening van het
bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld. Sindsdien is het
bestemmingsplan regelmatig herzien op ondergeschikte onderdelen. De laatste
partiële herziening van het bestemmingsplan is op 9 maart 2021 door de
gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien hebben zich diverse ontwikkelingen
aangediend, zowel vergunde situaties als beleidswijzigingen, en zijn diverse

zaken geconstateerd die verbeterd en verduidelijkt kunnen worden waardoor
het gewenst is om een nieuwe partiële herziening van het bestemmingsplan
“Buitengebied” in procedure te brengen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Partiële herziening
Buitengebied, verzamelplan 2022" en het plan zes weken ter inzage leggen;
2. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast
te stellen;
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Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (22Z00131)
De Algemene Plaatselijke Verordening is in december 2021 in een volledig
herziene versie door de gemeenteraad vastgesteld. Een aantal actuele
ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om een eerste wijziging van de APV
aan de gemeenteraad voor te leggen.
BESLUIT:
De raad voorstellen de eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke
verordening vast te stellen.
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Vaststellen bestemmingsplan "Beuningen, Pastoor Bolscherstraat"
(20Z00820)
Het bestemmingsplan voorziet op gronden gelegen tussen de Pastoor
Bolscherstraat 15 en 28 in Beuningen in de bouw van twee vrijstaande
doelgroeponafhankelijke woningen. Dit type woningen betreft een woningtype
waar volgens de Woonvisie behoefte aan is. Omdat het geldend
bestemmingsplan de bouw van deze woningen niet toestaat, is voorliggend
bestemmingsplan opgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingekomen op het
ontwerpbestemmingsplan.
BESLUIT:
De gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit voor te
stellen om:
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met
artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening de papieren en digitale versie
van het bestemmingsplan "Beuningen, Pastoor Bolscherstraat" met de
identificatiecode NL.IMRO.0168.00BP0012PH02-0401 met bijbehorende
bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale
ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0168.00BP0012PH02-0401 vast te
stellen;
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast
te stellen.
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Gegevens delen in Twente (22Z02358)
Binnen de Twentse transformatie blijkt dat samenwerking tussen de
verschillende partners (gemeenten, zorgaanbieders van jeugdhulp,
specialistische jeugdhulp, het onderwijs en de partijen uit de keten gedwongen
kader) in Twente van groot belang is en dat informatie-uitwisseling tussen
betrokken professionals een cruciaal onderwerp van aandacht moet zijn om
jongeren en ouders goed te kunnen ondersteunen. Aandacht voor het
uitwisselen van informatie is noodzakelijk, omdat nu de informatie vaak
versnipperd aanwezig is bij meerdere partijen, die dit niet van elkaar weten. Dit
bemoeilijkt een goede en efficiënte communicatie tussen organisaties en
professionals die beogen om samen te werken. Bij de integrale aanpak - die de

Twentse transformatie voorstaat en aansluit bij de Losserse visie – is
multidisciplinair overleg een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen komen tot
een goede ondersteuning. De opgestelde handleiding maakt het mogelijk om in
Twente eenduidig te werken.
BESLUIT:
1. Binnen het sociaal domein gegevens te delen en borgen volgens de
handleiding ‘Gegevens delen in Twente’;
2. Privacy by (re)design toe te passen in de samenwerkingen binnen de
Twentse transformatie.
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Vaststellen tarieven Peuter- en VVE arrangementen en SMI (22Z02333)
De maximum uurtarieven voor de peuterarrangementen (PA), voor- en
vroegschoolse educatie (VVE), sociaal medische indicatie en de inzet van de
HBO medewerker op de kinderopvang worden jaarlijks geïndexeerd. We
sluiten met deze indexering aan bij de indexatie die door het ministerie van
Sociale zaken en werkgelegenheid wordt gebruikt voor het bepalen van het
maximaal te vergoeden uurtarief kinderopvangtoeslag en zorgen hiermee voor
een marktconforme vergoeding van de gesubsidieerde diensten.
BESLUIT:
De maximaal te vergoeden uurtarieven voor peuterarrangementen, voor - en
vroegschoolse educatie, sociaal medische indicatie en de inzet van de HBO-ve
medewerker voor 2023 te indexeren met 5,58%
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Het plaatsen van een overkapping ten behoeve van snelladers voor
elektrische voertuigen (22Z01928)
Aanvrager heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het
plaatsen van een overkapping ten behoeve van snelladers van elektrische
voertuigen op het perceel De Poppe 6 in De Lutte. Volgens het
bestemmingsplan is het niet mogelijk de bebouwingsoppervlakte met 300m2 uit
te breiden.
Omdat met de bouwplannen sprake is van een goede ruimtelijke kwaliteit en dit
plan voorziet in de groeiende vraag naar laadvoorzieningen van elektrische
voertuigen, is het mogelijk om de overkapping toe te staan.
BESLUIT:
1. Medewerking te verlenen aan het plaatsen van een overkapping ten
behoeve van snelladers voor elektrische voertuigen, door toepassing van
artikel 2.1, plaatsen van een bijbehorend bouwwerk, van de ‘Beleidsregels
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser".
Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst af te sluiten.
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Tijdelijke opvang van statushouders en vluchtelingen (22Z02169)
Besluit van 1-11-2022
Door de crisis in de asielketen en de instroom van ontheemden uit Oekraïne
doet het rijk nu al langere tijd een dringend beroep op gemeenten om te
voorzien in de opvang van beide groepen. Daarnaast hebben gemeenten de
wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Ook hierin doet het rijk een
beroep op gemeenten om statushouders versneld te huisvesten. De gemeente
Losser voelt de maatschappelijke plicht om bij te dragen aan het oplossen van
de crisis in de asielketen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de realisatie van opvangplekken in hotel de Grote Zwaan

en daartoe een overeenkomst met de eigenaar aan te gaan.
2. In te stemmen met de tijdelijke opvang van statushouders onder de
zogenaamde Hotel- en accommodatieregeling (hierna: HAR).
3. In te stemmen met de tijdelijke opvang van Oekrainers.
4. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

