GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 49.O (01-12-2020)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

01-12-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

J. van Dam, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
J. van Essen
,

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

Convenant huis van herstel (20Z02569)
Om gedetineerden weer soepel en succesvol te laten
terugkeren in de samenleving starten Justitie, de
reclasseringsorganisaties en de Twentse gemeenten met het
Huis van Herstel. Doelstelling is minder recidive en een
veiligere samenleving met minder criminaliteit, minder
slachtoffers en minder maatschappelijke overlast. Herstel,
continuïteit van zorg en begeleiding op maat staan centraal,
met als doel een delictvrije toekomst en daarmee minder
maatschappelijke kosten. De ketenpartners bekrachtigen de
samenwerking in het Huis van Herstel in een convenant.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het convenant Huis van Herstel met
bijbehorend Plan van aanpak en daarmee als ketenpartner
deel te nemen aan het Huis van Herstel.
2. E. Janssen te machtigen, om inbreng te leveren en te
adviseren in de Stuurgroep en het Voorportaal Stuurgroep om
overeenkomstig de artikelen 4,5 en 6 van het Convenant Huis
van Herstel.
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Verzoek bouw acht halfvrijstaande nultredenwoningen op
herstructureringslocatie Domijn ter plaatse van Julianastraat 48 t/m 62
te Overdinkel (20Z02487)
In 2018 heeft Domijn het besluit genomen de woningen
Julianastraat 46 t/m 68 te slopen. Projectontwikkelaar Nijhuis
uit Oldenzaal heeft op 27 oktober 2020 een verzoek ingediend
om op deze locatie acht halfvrijstaande nultreden
koopwoningen te realiseren. In dit advies wordt voorgesteld
medewerking te verlenen aan dit bouwplan met behulp van
het toepassen van de kruimelgevallenregeling en onder
voorwaarde dat een verhaalcontract planschade en kosten
aanpassen openbare ruimte wordt gesloten.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het verzoek voor de bouw van acht
halfvrijstaande nultredenwoningen ter plaatse van de
Julianastraat 46 t/m 68 onder het toepassen van de
kruimelgevallenregeling om van het geldende
bestemmingsplan Overdinkel 2014 af te wijken.
2. Een overeenkomst met aanvrager te sluiten om te
garanderen dat eventuele kosten van planschade evenals
de kosten voor het aanpassen van de openbare ruimte
voor rekening van aanvrager komen.
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Vaststellen subsidieplafonds 2021 en vervolgens verdelen structurele,
incidentele en budgetsubsidies 2021 (20Z02007)
Jaarlijks worden er door de gemeente structurele en budgetsubsidies
verleend. Daarnaast kunnen in 2021 incidentele
subsidies worden verleend. Het college is op grond van de
Algemene subsidieverordening bevoegd om de
subsidieplafonds voor 2021 vast te stellen. Vervolgens is het
college bevoegd om binnen deze respectievelijke
subsidieplafonds c.q. beleidsvelden de structurele, incidentele
en budgetsubsidies voor 2021 te verdelen volgens de
daarvoor voorgeschreven verdelingsmaatstaf. Op grond
daarvan kunnen de structurele en budgetsubsidies voor 2021
worden verleend. Voor de verlening van de budgetsubsidies
aan Fundament voor 2021 is echter nog nadere
besluitvorming noodzakelijk.

BESLUIT:
1. De subsidieplafonds voor 2021 conform de bijlagen
vaststellen.
2. Het gevoerde subsidiebeleid ten aanzien van incidentele
subsidies en dorpsbudgetten in 2021 te continueren.
3. Vaststellen van de verdeling van de structurele en
budgetsubsidies voor 2021 én overeenkomstig verlenen van
de structurele en budgetsubsidies voor 2021 binnen de
beleidsvelden 1 t/m 19 van de Algemene subsidieverordening
gemeente Losser (ASV) conform de bijlagen.
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Vaststelling definitieve budgetsubsidie 2019 Fundament (20Z01003)
Stichting Fundament heeft de jaarrekening 2019 ingediend
en heeft verzocht om de budgetsubsidie over dat jaar vast te stellen.
Voor de tot en met 2018 gevormde reserves is op een eerder
moment toestemming gegeven. Wij adviseren in te stemmen
met een algemene reserve per 31-12-2019 van € 142.486,
zijnde 10% van de over dat jaar verleende budgetsubsidie.
De teveel gevormde reserve ad € 116.023 dient te worden
teruggevorderd, waarmee de definitieve subsidie wordt
vastgesteld op € 1.308.842.
BESLUIT:
1. Instemmen met de omvang van de algemene reserve
binnen Fundament per 31-12-2019 ad € 142.486, zijnde 10%
van de over dat jaar verleende budgetsubsidie.
2. Terugvorderen van de teveel gevormde reserve ad € 116.023.
3. De definitieve budgetsubsidie aan Fundament over 2019
vast te stellen op een bedrag van € 1.308.842.
4. Fundament hierover informeren door middel van bijgaande
beschikking.
5. De raad informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.
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Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (zesde wijziging)
(20Z02761)
Naar aanleiding van het advies van voorzitter van de
Veiligheidsregio Twente over aanvullende voorwaarden voor
het carbidschieten rond de jaarwisseling wordt aan de

gemeenteraad voorgesteld om de Algemene Plaatselijke
Verordening voor dit onderwerp aan te passen. De reden voor
deze aanpassing is om de toename van COVID-19
besmettingen, problemen in de sfeer van de openbare orde
en een toenemende druk op de medische zorg als gevolg van
een eventuele toename van het carbidschieten en het onjuist
gebruik hiervan te voorkomen. Daarnaast bieden de
aanvullende maatregelen een helder kader voor de
handhaving.
BESLUIT:
De raad voorstellen de zesde wijziging van de Algemene
Plaatselijke Verordening, bestaande uit aanvullende
maatregelen voor het schieten met carbid rond de
jaarwisseling, vast te stellen.

