GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 49.O (03-12-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
03-12-2019
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 48
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Vergadering Algemeen Bestuur ODT d.d. 6 december 2019(19Z03139)
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
Twente is een annotatie voorbereid. De annotatie geeft richting voor de
beantwoording van de vragen en/of de instemming die wordt gevraagd aan de
bestuurders.
BESLUIT:
De gemeentelijke standpunten in de annotatie vast te stellen en mee te geven
aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in het AB voor de vergadering van 6
december a.s..

5

Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES - Twente) (19Z03119)
Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en doelstellingen
bepaald voor 2030 (49% CO2-emissiereductie ten opzichte van 1990) en 2050
(minimaal 90% CO2-emissiereductie). Voor de uitwerking van de afspraken is
een Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Aan vijf tafels zijn daarvoor afspraken
gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw en landgebruik
en elektriciteit. Een voor de decentrale overheden belangrijk onderdeel van het
akkoord is het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). In elke
regio worden de hoofdlijnen van het proces om te komen tot een Regionale
Energie Strategie met een startnota vastgelegd. Hierin worden ook de
doelstelling en de manier van democratische besluitvorming en ruimtelijke
borging opgenomen. Om de voorbereidingen voor het ontwikkelen van de
RES - Twente te starten is deze Startnota RES - Twente opgesteld.
BESLUIT:
Instemmen met de startnota Energie Strategie Twente en deze ter vaststelling
voorleggen aan de raad.

6

Contactambtenaar dorpsraden. (19Z03055)
In het coalitieakkoord gemeente Losser 2018-2022 “Met opgestroopte
mouwen vooruit, en noe verdan !" is opgenomen dat, ter aanvulling op het
kernwethouderschap, per kern een contactambtenaar wordt aangewezen.
De komende periode willen wij onderzoeken hoe deze functie het best kan
worden ingevuld in het kader van de ontwikkelingen m.b.t. de Omgevingswet
en het gebiedsgericht werken.

Vooruitlopend hierop geven wij op praktische wijze invulling aan de functie
contactambtenaar dorpsraden.
BESLUIT:
1. Vooruitlopend op de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet en
het gebiedsgericht werken een contactambtenaar voor de dorpsraden
aanwijzen.
2. Onderzoeken hoe de functie contactambtenaar kan worden ingevuld binnen
de ontwikkelingen in het kader van de Omgevingswet en het gebiedsgericht
werken.
3. De raad hierover informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
7

Verzoek medewerking 22 koopappartementen hoek OldenzaalsestraatLutterstraat in Losser (19Z03037)
17 december 2013 is het bestemmingsplan Losser dorp, partiële herziening
Oldenzaalsestraat-Lutterstraat vastgesteld om een bouwplan met 15
koopappartementen van Sylva Vastgoed bv op het perceel OldenzaalsestraatLutterstraat mogelijk te maken. 6 november 2018 heeft de Sylva Vastgoed bv
aangeven het bouwplan Dinkelstaete met 15 koopwoningen niet te kunnen
realiseren vanwege gebrek aan belangstelling. Gevraagd is of een alternatief
ontwikkeld zou mogen worden met meer (goedkopere) koopappartementen.
8 oktober 2019 is een plan gepresenteerd met 22 koopappartementen. 12
november 2019 is dit vergezeld van een verzoek om medewerking aan de
bouw van 22 koopappartementen.
BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan het verzoek tot het bouwen van 22
koopappartementen op de hoek van de Oldenzaalsestraat en Lutterstraat.
2. Een planschadeovereenkomst te sluiten met initiatiefnemer.

8

Vaststellen maximum uurtarieven regelingen peuteropvang 2020.
(17Z02983)
Jaarlijks worden de maximum uurtarieven voor peuteropvang aangepast. In de
voorgaande jaren is de landelijke indexatie aangehouden. Omdat een deel van
de kinderdagverblijven gemeentegrensoverschrijdend werkt en met name ook
in de gemeente Enschede filialen heeft trekken we het uurtarief voor VVE in
2020 gelijk met de uurtarief dat door de gemeente Enschede in 2020 worden
gehanteerd. In Losser betekent dit een stijging van 2,9 % op het VVE uurtarief.
Voor de overige regelingen houden we dezelfde indexatie aan.
BESLUIT:
1. De maximaal te vergoeden uurtarieven voor peuteropvang 2020 vast te
stellen op:
• Peuterarrangement (Asscher) € 9,15 per uur
• SMI € 9,15 per uur
• VNG € 10,29 per uur
2. De VNG adviestabel ouderbijdrage 2020 te hanteren voor de
inkomensafhankelijke bijdrage van ouders.

9

Nota van uitgangspunten voor de grondexploitaties (17Z00199)
De uitgangspunten voor de grondexploitaties worden jaarlijks vastgesteld. Uw
college wordt voorgesteld om de prijzen voor bouwgrond aan te passen aan de
ontwikkelingen in de markt en om de rekenrente voor de grondexploitaties vast
te stellen.
BESLUIT:
Notitie van uitgangspunten grondexploitaties Losser 2020 is vastgesteld.

