GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 48. O (27-11-2018)
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken
gemaakt. Team SOC werkt verder
af.

2

DV

Verslag BW week 47.O
d.d. 20-11-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BW week 47.NO
d.d. 20-11-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z03304
18.0032196
09-11-2018

Aandeelhoudersvergadering Twente
Milieu 28 november 2018
INFO:
Op 28 november 2018 wordt een
Bijzondere Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Twente Milieu
gehouden.
Op de agenda staat onder andere de
wijziging van de statuten en het vaststellen
van een nieuwe
aandeelhoudersovereenkomst. Het
gemeentelijke standpunt met betrekking tot
de geagendeerde onderwerpen wordt
vastgesteld en wordt ingebracht in de
vergadering door de gemeentelijke
vertegenwoordiger. Wethouder Wildschut
krijgt volmacht de gemeente te
vertegenwoordigen en de
aandeelhoudersovereenkomst voor de
gemeente te ondertekenen (besluit
burgemeester).

1. Het gemeentelijke standpunt
voor de Buitengewone Algemene
Vergadering van Aandeelhouders
van Twente Milieu van 28
november 2018 vaststellen,
waaronder het instemmen met
wijziging van de statuten en de
aandeelhoudersovereenkomst.
2. Wethouder Wildschut volmacht
verlenen de gemeente te
vertegenwoordigen in de
vergadering en de
aandeelhoudersovereenkomst te
tekenen (besluit burgemeester).

6

BSP

18Z03256
18.0033299
19-11-2018

Beantwoording artikel 39 RvO-vragen
raadsfracties in verband met brede
ontwikkeling Aloysiuslocatie.
INFO:
Op grond van artikel 39 van het Reglement
van Orde van de gemeenteraad van Losser
hebben alle raadsfracties vragen ingediend
over de brede ontwikkeling van de
Aloysiuslocatie. Aanleiding was een
informatiebijeenkomst in het presidium van
Weghorst Architectuur over proceshistorie
en een door haar in 2007 gepresenteerd
plan voor herontwikkeling.

Instemmen met beantwoording van
de vragen van de fracties van
Burgerforum, VVD, PvdA, CDA en
D66 zoals in bijgaande brief
opgenomen.
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WIJZ

18Z03110
18.0029794
07-11-2018

Stopzetten Huishoudelijke Hulp Toelage
en inzet Was service Losser als
algemene voorziening
INFO:
Sinds 2015 is er minder geld beschikbaar
om de huishoudelijke ondersteuning in te
kopen bij zorgaanbieders. Ter compensatie
van de verwachte ontslagen in de zorg
heeft het Rijk voor 2015 en 2016 de
regeling Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT) in het leven geroepen. Een toelage
waarmee inwoners tegen een gereduceerd
tarief deze hulp konden inkopen. Deze
rijksbijdrage is per 1 januari 2017
stopgezet. Destijds is door het college
besloten deze regeling in de vorm van een
eigen HHT-regeling, de toelage te
verlengen voor het jaar 2017. En
vervolgens ook voor 2018. Dit met als
reden dat er onvoldoende alternatieve
algemeen voorliggende voorzieningen
beschikbaar waren in de gemeente Losser.
Nu er echter, met de komst van het
gewijzigde gemeentelijk beleid (per 1 april
2017), meer ruimte is voor maatwerk, er
meer voorliggende voorzieningen zijn én de
plannen voor de was- en strijkservice
Losser zijn uitgewerkt, zijn er voldoende
mogelijkheden voor inwoners om de
passende huishoudelijke hulp te
ontvangen. Met de reden dat er, inherent
aan de ruimte voor maatwerk, de kosten
voor zorg in de gemeente stijgen, wordt
geadviseerd om de kosten die normaliter
gemaakt zouden worden voor de HHTregeling (budget €188.000) in te zetten voor
het kunnen leveren van maatwerk in de
huishoudelijke ondersteuning.
We stellen voor om de HHT-regeling niet
voort te zetten per 1 januari 2019 (met dien
verstande dat de huidige inwoners nog
gebruik kunnen maken van de regeling tot
en met 31 maart 2019). Tevens wordt
voorgesteld, in het verlengde van dit
besluit, de Was- en strijkservice
(werknaam: Was service Losser), als
algemeen voorliggende voorziening, te
realiseren per 1 januari 2019.

1.Instemmen met de beëindiging
van de HHT-regeling per 31
december 2018 voor nieuwe
cliënten en voor huidige cliënten tot
1 april 2019;
2. Instemmen met de inzet van de
Was service Losser per 1 januari
2019 en hiervoor de overeenkomst
met Springendal B.V. per 1 januari
2019 te sluiten;
3. De raad te informeren door
middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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BSP

16Z00803
18.0033249
15-11-2018

Provinciale bestemmingsplannen (PIP’s)
Natura2000
INFO:
Binnen de gemeente Losser zijn twee
Natura2000-gebieden aangewezen door de
minister van LNV. Die aanwijzing op basis
van Europese regelgeving was nodig om
de in die gebieden aanwezige bijzondere
flora en fauna te beschermen. Daarvoor
zijn extra inrichtingsmaatregelen nodig die
inmiddels zijn uitgewerkt in
Inrichtingsplannen.
De provincie is verantwoordelijk voor de
realisatie van die maatregelen. De
uitvoering is echter niet overal mogelijk op
basis van de geldende
bestemmingsplannen die daarvoor
aangepast moeten worden. De provincie
heeft de gemeenten gevraagd of de
gemeenten dit zelf willen regelen of het
overlaten aan de provincie. De
gemeenteraad van Losser heeft er op 14
juni 2016 voor gekozen om de uitvoering
van de maatregelen te regelen via
provinciale inpassingsplannen (PIP’s).
De provincie heeft nu twee ontwerp-PIP’s
toegezonden voor de N2000-gebieden
Landgoederen Oldenzaal en Dinkelland,
deelgebied Punthuizen-Stroothuizen.
De gemeenteraad moet worden “gehoord”
over die plannen en heeft de mogelijkheid
een zienswijze in te dienen. Inhoudelijk en
procedureel is er geen reden om
opmerkingen te maken. De raad kan
daarom, overeenkomstig de bijgaande
concepten van een raadsvoorstel,
raadsbesluit en antwoordbrief, voorgesteld
worden om geen zienswijze in te dienen.
In de antwoordbrief kan dan wel aandacht
gevraagd worden voor het goed en snel
oplossen van individuele knelgevallen.

1. De ontwerp PIP’s voor de N2000gebieden Landgoederen Oldenzaal
en Dinkeldal, deelgebied
Punthuizen-Stroothuizen ter
kennisname aanbieden aan de
Raad;
2. De Raad overeenkomstig het
bijgaand raadsvoorstel voorstellen,
om na kennisname van de inhoud
van de documenten, te verklaren
dat er geen aanleiding bestaat om
een zienswijze in te dienen en de
provincie daarover te informeren
overeenkomstig bijgaande
antwoordbrief waarbij aandacht
wordt gevraagd voor individuele
knelgevallen die nog niet opgelost
zijn
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9

VH

18Z02506
18.0032875
20-11-2018

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift tegen de verleende
omgevingsvergunning van 13 juli 2018.
De omgevingsvergunning voorziet in het
bouwen van een overkapping en
berging op het perceel Neercasselstraat
54 in Losser.
INFO:
Het ingediende bezwaarschrift wordt,
overeenkomstig het advies van
bezwaarschriftencommissie (hierna:
commissie) van 1 november 2018,
ongegrond verklaard.

Het ingediende bezwaarschrift
wordt, overeenkomstig het advies
van bezwaarschriftencommissie
(hierna: commissie) van 1
november 2018, ongegrond
verklaard.

10

BSP

18Z03405
18.0032558
13-11-2018

Plaatsen melktappunt aan de
Glanerbrugstraat 24 Glane.
INFO:
Er is een verzoek ingekomen voor het
plaatsen van een melktappunt op het
perceel van het agrarisch rundveebedrijf
Glanerbrugstraat 24 te Glane.
Initiatiefnemer heeft de wens een
melktappunt te plaatsen aan de voorzijde
van zijn bedrijf.
Het betreft een nieuw initiatief binnen de
gemeente en de locatiekeuze wordt
ruimtelijk aanvaardbaar geacht. De locatie
is bestemd tot “Agrarisch Bedrijf” echter
buiten het bouwvlak gelegen. Er kan geen
medewerking worden verleend op basis
van het geldende bestemmingsplan. De
“Beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente
Losser” bieden eveneens geen
mogelijkheid. In dit beleid is een afwijking
van het bestemmingsplan alleen mogelijk
voor bijbehorende bouwwerken gelegen in
het achtererfgebied. Geadviseerd wordt
voor dit initiatief maatwerk te leveren
middels toepassing Artikel 2.12 Wabo (Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht in
samenhang met artikel 4 lid 1 van bijlage II
Bor (Besluit omgevingsrecht).

Medewerking verlenen aan de
plaatsing van een melktappunt met
toepassing Artikel 2.12 Wabo (Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht) in samenhang met
artikel 4 lid 1 van bijlage II Bor
(Besluit omgevingsrecht).

