GEMEENTE LOSSER
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 46.O
d.d. 14-11-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 46.NO
d.d. 14-11-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

17Z03250
17.0036812
01-11-2017

Belastingverordeningen 2018
INFO:
De tarieven voor rioolheffing blijven
gelijk, de voorgestelde tarieven
reinigingsheffingen zijn gericht op
Diftar, de meeste legestarieven
stijgen met 1,78%, de tarieven voor
de toeristenbelasting stijgen met
1,08% en de overige tarieven stijgen
met 1,78%.

1. De gemeenteraad voor te stellen de
volgende belastingverordeningen vast
te stellen:
a. Begraafrechten 2018;
b. Forensenbelasting 2018;
c. Hondenbelasting 2018;
d. Leges 2018; e. Marktgeld 2018;
f. OZB 2018,
g. Reinigingsheffingen 2018; h.
Rioolheffing 2018 en
i. Toeristenbelasting 2018.
2. De gemeenteraad voor te stellen de
kwijtscheldingsregeling 2018 vast te
stellen.

6

BSP

17Z03169
17.0036079
07-11-2017

Beleidsontwikkelingen
buitengebied
INFO:
Door verschillende trends en
ontwikkelingen in de agrarische
sector zal er de komende decennia
veel agrarische bebouwing vrijkomen
in het buitengebied. Het beeld van
leegstand en verpauperende
bebouwing is onwenselijk in het
kader van de ruimtelijk kwaliteit en
sociaaleconomische vitaliteit van het
buitengebied. Het is van belang om
hier ook beleidsmatig op te
anticiperen, om te voorkomen dat de
ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied achteruit gaat.
Daarnaast dient het huidige beleid
tegen het licht te worden gehouden,
om te beoordelen of het beleid nog
wel toekomstbestendig is. Ook is het
wenselijk om te beoordelen of de
gemeente Losser min of meer in de
pas loopt met andere gemeenten in
de omgeving. Het is wenselijk geacht
om de verschillende
beleidsontwikkelingen integraal te

Kennis nemen van de ‘Startnotitie
beleidsontwikkelingen buitengebied’ als
voorbereiding en achtergrondinformatie
ten behoeve van het overleg raadcollege op 21 november 2017.
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benaderen. Daarom zal op 21
november 2017 een overleg tussen
raad en college plaatsvinden om in
gesprek te gaan over de wenselijke
richting. De bijgevoegde startnotitie
dient daarbij als
achtergrondinformatie.
7

8

BCO

Bsp

17Z03000
17.0036935
10-11-2017

17Z02983
17.0034451
24-10-2017

Resultaten vervolgonderzoek
aandeelhouderschap Twence
INFO:
In de AvA Twence van 20 april 2017
heeft de grote meerderheid van de
aandeelhouders besloten Twence in
te zetten als
duurzaamheidsbevorderaar.
Tegelijkertijd is afgesproken dat een
aantal deelonderzoeken zou worden
uitgevoerd. Met dit collegebesluit
wordt kennis genomen van de inhoud
van de diverse deelonderzoeken en
ingestemd met de uitkomsten. Dit
standpunt wordt ingebracht in de AvA
van Twence op 14 december 2017.
Verder wordt de raad nog in
gelegenheid gesteld wensen en
bedenking ter kennis van het college
te brengen.

1. Kennisnemen van en instemmen met
de uitkomst van het vervolgonderzoek
aandeelhouderschap Twence
bestaande uit de deelonderzoeken:

Notitie van kleuter tot peuter in
Losser/ regelingen VVE, Asscher
en SMI
INFO:
In onderliggende notitie wordt een
overzicht gegevens van de
regelingen in Losser die het voor
kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar
mogelijk maken, zonder al te grote
financiële consequenties deel te
nemen aan de kinderopvang. Het
betreft hier:
1. De Asscher regeling (6 uur/40
weken per jaar) voor ouders die geen
recht hebben op
kinderopvangtoeslag van de
belastingdienst.
2. Voor en vroegschoolse educatie
(VVE) (12 uur /40 weken per jaar)
voor doelgroepkinderen
(taalachterstanden, achterstanden in
de algehele ontwikkeling).
3. Sociaal Medische indicatie (SMI)

1. De notitie “Van kleuter tot peuter in de
gemeente Losser” vast te stellen.
2. De inzet van het restant van de
Asschergelden 2017 betrekken bij de
jaarrekening 2017.

duurzaamheidsbevorderaar
Stadt Münster
2. Kennisnemen van de opties voor de
bestemming van de inkomende gelden
door toetreding van Münster met de
aanvulling dat de gelden ten goede
dienen te komen aan alle
aandeelhouders.
3. Dit standpunt inbrengen in de AvA
Twence van 14 december 2017.
4. De gemeenteraad door middel van
bijgaande raadsinformatiebrief in de
gelegenheid stellen wensen en
bedenkingen ter kennis te brengen van
het college.
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(max 1 jaar en aantal uren
afhankelijk van de indicatie).
10

OW

17Z01355
17.0016675
14-11-2017

Beleidsplan “Licht in de Openbare
Ruimte” en vervangingsplan
Openbare verlichting
INFO:
Een groot deel van de openbare
verlichting in Losser (zowel
armaturen als lichtmasten) is aan
vervanging toe. Deze grootschalige
vervangingsopgave is mede de
aanleiding om kaders vast te stellen
in een beleidsplan Licht in de
Openbare Ruimte.
In afstemming met gebruikers van de
openbare ruimte is beleid voor
verlichting in de openbare ruimte
geformuleerd. Losser kiest hierbij
voor veiligheid en beleving waarbij er
ook aandacht is voor energie
besparen, beperken van
lichtvervuiling en bescherming van
donkerte.
Het uitgangspunt is daarom: “Donker
waar mogelijk, licht waar nodig”.
In dit beleidsplan geeft de gemeente
ook haar visie op lichtbronnen in
eigendom van anderen, die de
kwaliteit van de openbare ruimte
bepalen samen met openbare
verlichting. Het gaat hierbij onder
andere om reclameverlichting,
sportveldverlichting en verlichting van
bedrijven.
Gekozen is voor een innovatieve
vormgeving van het beleidsplan dat
samen met andere Overijsselse
gemeenten is opgesteld: een online
en ‘beeldend’ plan legt het beleid uit
met beelden en begrijpelijke teksten
aan geïnteresseerden zowel intern
als extern.
Bij het bepalen van de
vervangingsopgave openbare
verlichting (vervangingsplan 20172027) zijn de kaders en
uitgangspunten van het beleidsplan
“Licht in de openbare ruimte” aan
gehouden.

1. Kennis nemen van en instemmen met
het beeldend beleidsplan “Licht in de
Openbare ruimte”.
2. De raad voorstellen het beeldend
beleidsplan “Licht in de Openbare
ruimte” vast te stellen.
3. Instemmen met het vervangingsplan
openbare verlichting 2017-2027, de
vervangingsstrategie en de
bijbehorende indicatie van de
investeringsopgave.
4. De in het vervangingsplan vermelde
investeringen opvoeren bij de jaarlijkse
Kadernota`s vanaf 2018.
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11

BSP

16Z00261
17.0031182
14-11-2017

Stand van zaken verbouwing
Kulturhus Losser
INFO:
Drievierde deel van de
verbouwwerkzaamheden voor
kulturhus Losser zit erop. Een goed
moment voor het opmaken van de
tussentijdse balans. De
stichtingskosten lopen nog steeds in
de pas met het budget. De verhuur
verloopt voorspoedig. De business
case laat desondanks een negatief
gemiddeld resultaat zien. De
taakstellende bezuinigingen die uw
college heeft opgelegd zijn hier debet
aan. Zonder taakstellende
bezuinigingen is het resultaat
gemiddeld bijna € 90.000 per jaar
positief, gerekend over 30 jaar. De
eindbalans kan evenwel pas op de
eindstreep worden opgemaakt.

1. Kennis nemen van de tussentijdse
resultaten inzake de stichtingskosten en
de business case voor het KHL.
2. Kennis nemen van de gewijzigde
planning.
3. Bovenverdieping aanbouw tot 1 april
2018 niet verhuren.
4. De raad door middel van de
aangepaste raadsinformatiebrief
informeren.

12

OW

17Z02158
17.0035839
14-11-2017

Vaststelling Parapluplan centrum
Losser.
INFO:
Uw college heeft op 25 juli 2017
besloten het eindconcept
Parapluplan centrum Losser, incl.
bijbehorende stukken, vrij te geven
voor de inspraakprocedure.
Ondernemers, inwoners en overige
belanghebbenden zijn geïnformeerd
en in de gelegenheid gesteld te
reageren op ter inzage liggende
stukken. Naar aanleiding hiervan zijn
zienswijzen ontvangen.
Aansluitend hierop kan, mede op
basis van binnengekomen
zienswijzen, de definitieve
besluitvorming over het Parapluplan
centrum Losser plaatsvinden.

De raad voor te stellen:
1. Het Parapluplan centrum Losser vast
te stellen als kader stellend document
voor het vervolgproces, de toekomstige
(deel)projecten uit het nog op te stellen
uitvoeringsprogramma en de uitwerking
van ontwerpen voor de openbare ruimte
per deelgebied;
2. Kennis te nemen van de “Reactienota
Zienswijzen” en in te stemmen met de
hierin opgenomen beantwoording.
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17Z03036
17.0035178
30-10-2017

Verzoek tot aankoop aandelen
Twence
INFO:
De gemeenten Almelo en Oldenzaal
willen het aandeelhouderschap in
Twence beëindigen. Zij hebben de
overige deelnemende gemeenten
gevraagd of er belangstelling is om
de aandelen Twence van deze
gemeenten over te nemen. In het
verlengde daarvan hebben beide
gemeenten gevraagd of, indien er
geen belangstelling is voor aankoop,
de overige gemeenten kunnen
instemmen met een onderzoek naar
de aankoop door Twence van de
eigen aandelen. Het college besluit
niet in te gaan op het aanbod tot
aankoop tegen de gestelde
voorwaarden. Verder wordt niet
akkoord gegaan met een onderzoek
naar de aankoop van de eigen
aandelen door Twence.

1. De gemeenten Almelo en Oldenzaal
conform bijgaande concept-brief
meedelen dat de gemeente Losser:
- niet ingaat op het aanbod tot aankoop
van de aandelen tegen de gestelde
voorwaarden;
- niet instemt met een onderzoek naar
de inkoop van de eigen aandelen door
Twence.
Besluit van 14-11-2017

