GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 49.O (07-12-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

07-12-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

G.J. Kok

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, G. Kok, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 48
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Thuiswerkplekbeleid (21Z02985)
Waar medewerkers van de gemeente Losser in het verleden
vooral op kantoor werkzaam waren, zijn zij sinds maart 2020
(sinds Corona) veel meer thuis gaan werken. Er is een
overgang ontstaan naar flexibel werken, waar thuiswerken
onderdeel van uitmaakt. Om dit thuiswerken handen en
voeten te geven, is een thuiswerkplekbeleid opgesteld, waarin
de uitgangspunten en faciliteiten zijn beschreven. Het betreft
vooral het “technische” deel van het thuiswerken en is dus
gericht op de praktische uitvoering van het thuiswerken.
Uitgangspunt is het in bruikleen verstrekken van
voorzieningen aan medewerkers. De werkgever blijft daarbij
dus eigenaar van de voorzieningen. Er zal een
standaardpakket aan voorzieningen beschikbaar worden
gesteld.
BESLUIT:
1. Instemmen met het thuiswerkplekbeleid
2. Dit thuiswerkbeleid voor te leggen aan de
Ondernemingsraad en als dit tot instemming leidt, dit besluit
als definitief te beschouwen.
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Vergadering algemeen bestuur GR Gezondheid (21Z02951)
Op 8 december 2021 staat de eerstvolgende vergadering van
het algemeen bestuur van de GR Gezondheid 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 GR
Gezondheid van 8 december 2021 vast te stellen.

6

Vergadering AB OLCT 8 december 2021 ( 21Z02931)
Op 8 december 2021 staat de eerstvolgende vergadering van
het algemeen bestuur van het OLCT gepland. De gemeente
wordt in het algemeen bestuur vertegenwoordigd door
wethouder Prins. Het standpunt voor de inhoudelijke agenda
wordt vastgesteld en meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
BESLUIT:
1. Het inhoudelijke standpunt voor de vergadering van het
algemeen bestuur van het OLCT op 8 december vaststellen.
2. Dit standpunt meegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
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zwemtarieven 2022 (21Z02852)
De tarieven van zwembad Brilmansdennen worden jaarlijks
geïndexeerd. In dit advies is een voorstel uitgewerkt voor de
tarieven in 2022. Voorgesteld wordt de tarieven met 1,5% te
verhogen. Voor enkele tarieven geldt een hoger
indexeringspercentage.
BESLUIT:
1. De zwembadtarieven 2022 vaststellen.
2. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief

8

12 rijwoningen aan de Eversbergh (De Saller 2C) in Losser (21Z01888)
Aanvrager wenst 12 levensloopbestendige rijwoningen te
bouwen aan de Eversbergh in Losser.
Ter plaatse zijn op basis van het geldende bestemmingsplan
“Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C te Losser”

maximaal 10 vrijstaande en/of twee-aaneen gebouwde
woningen toegestaan.
Vanwege de strijdigheden met het geldende bestemmingsplan
is een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure (art. 2.12,
eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º) nodig om een en
ander mogelijk te kunnen maken.
Voorgesteld wordt om hieraan medewerking te verlenen.
BESLUIT:
1. Medewerking te verlenen aan de realisatie van de
beoogde 12 rijwoningen en dit mogelijk te maken op
grond van een uitgebreide
omgevingsvergunningprocedure (art. 2.12, eerste lid,
aanhef en onder a, onder 3º) van het geldende
bestemmingsplan "Losser dorp uitwerkingsplan De
Saller 2C te Losser", en
a. Hiervoor een planschadeovereenkomst af te
sluiten met de aanvrager;
b. Hierbij de kosten ten aanzien van het wijzigen
van de openbare ruimte - als gevolg van het
onder punt 1 genoemde - te verhalen op de
aanvrager;
2. De raad op grond van artikel 2.27 van de Wabo voor te
stellen een verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor instemmen met toevoeging van twee extra
rijwoningen;
3. Na afgifte van de onder punt 2 genoemde verklaring
van geen bedenkingen de besluitvormingsprocedure
starten en ontwerpbesluiten ter inzage leggen.

