GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 47.O (22-11-2022)
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 46
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Tussentijdse rapportage 2022 (22Z02367)
In de tussentijdse rapportage wordt voor de tweede en laatste keer aandacht
besteed aan (voornamelijk) het financiële deel van de begrotingsuitvoering
2022. De voorliggende rapportage maakt melding van per saldo financieel
positieve mutaties van € 2.622.000. Gevoegd bij het positieve resultaat in de
bestuursrapportage 2022 van € 1.680.000, leidt dit tot een verwacht batig saldo
over 2022 van € 4.302.000.
Daarnaast wordt voorgesteld de raad een krediet te vragen voor een hybride
warmtepompinstallatie. Het gaat om een rendabele en duurzame investering.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de tussentijdse rapportage 2022.
2. De raad voor te stellen een krediet van € 235.000 beschikbaar te stellen
voor het aanbrengen van een hybride warmtepompinstallatie in ’t Lossers
hoes.
3. In te stemmen met begrotingswijziging nummer 2022/4 en deze ter
vaststelling voor te leggen aan de raad.
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Het afwijken van het bestemmingsplan voor het verhogen van de
maximale toegestane goothoogte van de te realiseren schuur(22Z02257)
De initiatiefnemer heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van
een schuur op het perceel Scholtinkstraat 184 in Losser. Het plan is in strijd
met de voorschriften van de bestemming “Wonen” uit het geldende
bestemmingsplan “Losser Dorp”. Door middel van het gemeentelijke
kruimelgevallenbeleid kan het gevraagde mogelijk gemaakt worden.
BESLUIT:
1. Medewerking te verlenen aan een maximale goothoogte van 4,95 m voor
een bijbehorend bouwwerk op het perceel Scholtinkstraat 184 in Losser door
toepassing van artikel 2.1 Plaatsen van een bijbehorend bouwwerk binnen de
bebouwde kom lid 2, van de ‘Beleidsregels Planologische
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser".
2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst af te sluiten

6

Inzamelvergoeding verenigingen oud papier karton (22Z02534)
Al jaren wordt oud papier en karton(OPK) in de gemeente Losser ingezameld
door verenigingen en scholen. Zij krijgen hier een vergoeding voor die zij voor
verschillende doeleinden kunnen inzetten. Deze inzameling gebeurt door
middel van vrijwilligers. Al zeker sinds 2000 krijgen de inzamelende
verenigingen en scholen dezelfde inzamelvergoeding van €0,03 per kg
ingezameld OPK. Hierop is in de afgelopen 20 jaar geen indexatie toegepast.
Om de vrijwilligers tegemoet te komen met de stijgende brandstofprijzen en te
zorgen voor een zo hoog mogelijk service niveau voor de inwoners voor
grondstoffen, de inzamelvergoeding te verhogen van €0,03 per kg naar €0,04
per kg voor verzamelcontainers en €0,06 voor huis-aan-huis inzameling. De
continuïteit van deze stroom is erg belangrijk, daarom wordt Twente Milieu
gevraagd een plan op te stellen voor wanneer de inzameling door verenigingen
en scholen wegvalt.
BESLUIT:
1. De inzamelvergoeding voor verenigingen en scholen voor de inzameling van
oud papier karton te verhogen.
2. De inzamelvergoeding van €0,03 per kg te verhogen naar €0,04 per kg voor
verzamelcontainers en €0,06 per kg voor huis-aan-huis inzameling.
3. Deze verhoging met terugwerkende kracht in te laten gaan vanaf 1 januari
2022.
4. Deze verhoging te dekken uit de afvalstoffenheffing.
5. Daarnaast zorgen voor de continuïteit door Twente Milieu opdracht te geven
een plan op te stellen voor wanneer verenigingen wegvallen.
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Benoeming functionaris voor de gegevensbescherming (22Z02448)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht de
bestuursorganen van een gemeente om een functionaris voor de
gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit geldt voor de burgemeester, het
college van B&W en de gemeenteraad. Met dit besluit benoemt het college
mevrouw S. Meinders - Diepeveen als FG van de gemeente Losser.
BESLUIT:
College van B&W en burgemeester, ieder voor zover ziend op de eigen
bevoegdheden besluit:
1. Mevrouw S. Meinders - Diepeveen met ingang van 1 december te
benoemen als functionaris voor gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 36 van
de Wet politiegegevens(WPG).
2. Gelijktijdig hiermee de benoeming van de huidige FG de heer R. Janssen in
te trekken.
3. Mevrouw S. Meinders - Diepeveen in haar functie als FG te belasten met het
toezicht op de naleving van het bij of krachtens de AVG en WPG bepaalde en
aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5.11 van de Algemene
wet bestuursrecht.
4. De benoeming van mevrouw S. Meinders - Diepeveen als FG aan te melden
bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
5. De Raad te verzoeken om de door het college benoemde FG, Mevrouw S.
Meinders - Diepeveen, met ingang van 1 december te benoemen als FG voor
de Raad.
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Reactie college gemeente Losser op conclusies SBLT WOO-onderzoek
(22Z02382)
De Stichting Behoud Twents Landschap heeft op 8 april 2022 een WOO
verzoek (voorheen WOB-verzoek) ingediend met betrekking tot plannen, bouw
en exploitatie van windturbines/windmolens in de gemeente Losser. Op basis
van de verstrekte informatie heeft de SBTL hun conclusies middels een mail
aan het college en de raad van de gemeente Losser bekend gesteld. Het
college herkent zich niet in de conclusies van SBTL. Door middel van
bijgaande conceptbrief wordt hierop de reactie van het college weergegeven.
BESLUIT:
1. De Stichting Behoud Twents Landschap (SBLT) te informeren over de
reactie van het college op hun conclusies ‘WOO-onderzoek inzake plannen
bouw windturbines’ door middel van bijgaande conceptbrief.
2. De raad informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
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Vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland 24-11-2022
(22Z02576)
Op 24 november 2022 staat de eerstvolgende vergadering van het Algemeen
Bestuur van Stadsbank Oost Nederland gepland. 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 Stadsbank Oost Nederland van 24
november 2022 vast te stellen.

