GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 47.O (17-11-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
17-11-2020
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 46
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Belastingverordeningen 2021 (20Z02533)
In overeenstemming met de Programmabegroting 2021
stijgen de tarieven voor rioolheffing met 5,2%. De tarieven
afvalstoffenheffing nemen met gemiddeld 7,5% toe. .De
hondenbelasting wordt met 25% verlaagd. Eveneens conform
de Programmabegroting wordt voor de overige heffingen
gerekend met een inflatiecorrectie en stijgen de meeste
legestarieven met 2,3%. Conform het zelfde uitgangspunt
stijgen de tarieven voor de toeristenbelasting met 2,1% en de
overige tarieven met 2,3%.
BESLUIT:
1. De gemeenteraad voor te stellen de volgende
belastingverordeningen vast te stellen:
a. Begraafrechten 2021;
b. Forensenbelasting 2021;
c. Hondenbelasting 2021;
d. Leges 2021;
e. Marktgeld 2021;
f. OZB 2021;
g. Reinigingsheffingen 2021;
h. Rioolheffing 2021 en
i. Toeristenbelasting 2021.
2. De gemeenteraad voor te stellen de
kwijtscheldingsregeling 2021 vast te stellen.

5

Streekproductenmarkt 2020 e.v. (20Z02349)
Het concept van de streekproductenmarkt in Losser bestaat
sinds 2013 en wordt maandelijks georganiseerd van maart tot
en met oktober. Sinds 2017 valt de streekproductenmarkt
onder rekening en risico van Centrum Management Losser
(CML).
Gezien het succes van de streekproductenmarkt heeft CML
de gemeente verzocht om de streekproductenmarkt ook in
november en december te mogen organiseren. CML heeft de
ambitie om de streekproductenmarkt in de toekomst jaarrond

te gaan houden.
BESLUIT:
1. Instemmen met het verlengen van de periode van de
streekproductenmarkt zodat het mogelijk is om jaarrond
maandelijks een streekproductenmarkt te organiseren.
Hiertoe
1.a Intrekken van het instellingsbesluit d.d. 14 maart 2017.
1.b Instellen van de streekproductenmarkt op grond van
het bepaalde in artikel 160, lid 1, aanhef en onder h. van de
Gemeentewet, overeenkomstig het bijgevoegd nieuwe
concept-besluit.
2. De gebruiksovereenkomst met CML d.d. 17 maart 2017
daarop te wijzigen d.m.v. een “allonge” overeenkomstig
bijgevoegde conceptovereenkomst.
6

Verzoek om afwijking bestemmingsplan voor de bouw van opslagboxen
op het perceel Broekhoekweg 42-44 te Losser (20Z02136)
Er is een verzoek ontvangen voor de realisatie van
opslagboxen op een deel van het perceel Broekhoekweg 4244 te Losser. Het ter plaatse aanwezige LPG-vulpunt wordt
gesaneerd. Het gevraagde past niet binnen het
bestemmingsplan omdat de boxen op de perceelsgrens
geplaatst worden. Door middel van een afwijkingsprocedure
kan medewerking worden verleend. Omdat er geen ruimtelijk
stedenbouwkundige bezwaren zijn, eerder aan dergelijke
verzoeken is meegewerkt en er ook vanuit de brandweer geen
bezwaar bestaat, kan worden meegewerkt aan het verzoek
mits dit niet ten koste gaat van de bedrijfsactiviteiten van het
garagebedrijf ter plaatse.
BESLUIT:
1. Initiatiefnemer te 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.
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Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2021.
(20Z01643)
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 2021 vast te stellen.
8

Dashboard Corona over de maand oktober 2020 (20Z01489)
Sinds de uitbraak van Covid-19 houden we het college op de
hoogte van de consequenties die het virus heeft voor de
gemeente Losser. Dit doen we middels een dashboard.
Het dashboard geeft een weergave van de situatie in Losser
als gevolg van de Covid-19. Het is een dynamisch overzicht
dat wij regelmatig actualiseren. Het is gevuld met indicatoren
die op dit moment relevant zijn.
BESLUIT:
De gemeenteraad informeren over de effecten van de
Coronacrisis op de gemeente Losser over de maand oktober
door middel van een raadsinformatiebrief inclusief dashboard.
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Advies ten behoeve van AB Stadsbank 18 november 2020 (19Z03359)
Het college stelt het advies vast voor de Algemene
Bestuursvergadering van de Stadsbank Oost Nederland van
18 november 2020.
BESLUIT:
Het gemeentelijke standpunt ten aanzien van de agenda voor de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland d.d. 18
november 2020 vaststellen.

