GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 04.O (26-01-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
26-01-2021
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 3
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente 27 januari 2021(21Z00093)
Op 27januari 2021 staat de eerstvolgende vergadering van
het algemeen bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf
wordt de gemeentelijke reactie met betrekking
tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het
college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger. Verder wordt de raad
geïnformeerd over de inhoud van de vergadering en de door
het college ingenomen standpunten.
BESLUIT:
1. De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 27 januari 2021 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief
informeren over het gemeentelijk standpunt, waarbij de
gemeentelijk vertegenwoordiger het mandaat krijgt de brief te
wijzigen naar aanleiding van de uitkomsten van de vergadering.

5

Besluitvorming over de organisatie van de sociaaleconomische
structuurversterking in de Regio Twente (21Z00019)
De nieuwe positionering van de sociaal-economische
structuurversterking in de Regio Twente verlangt een aantal
besluiten. Het college besluit tot aangaan van de
Bestuursovereenkomst Sociaal-Economische
Structuurversterking, waarin de bestuurlijke samenwerking op
dit gebied wordt geregeld. Daarnaast wordt de Twente Board,
de samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en
overheid, mede opgericht door de Regio Twente. Op grond
van artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen
wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld wensen
den bedenkingen ten aanzien van dit besluit ter kennis te
brengen van het algemeen bestuur van de Regio Twente.

BESLUIT:
1. Aangaan van de Bestuursovereenkomst SociaalEconomische
Structuurversterking Regio Twente.
2. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen in te
brengen bij het algemeen bestuur van de Regio Twente ten
aanzien van de oprichting van de Twente Board.
6

Aanvraag ontheffing bestemmingsplan Lutterzandweg 12R (20Z02905)
De heer en mevrouw Huttenhuis wensen het geldende
bestemmingsplan te wijzigen, om zodoende - naast het
verkopen van koffie, thee en ijs - het schenken/verkopen van
alcoholische dranken bij de Lutte Hutte (Lutterzandweg 12R,
de Lutte) mogelijk te maken.
BESLUIT:
Geen medewerking verlenen aan het mogelijk maken van het
schenken/verkopen van alcoholische dranken in de Lutte
Hutte (Lutterzandweg 12R, de Lutte).

7

Uitbreiden woonhuis Scholtinkstraat 273 Losser/legalisering
overkapping/veranda. (20Z02579)
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning
ingekomen voor een uitbreiding woonhuis Scholtinkstraat 273
te Losser en de legalisering van een overkapping/veranda op
dit perceel. De uitbreiding van de woning is gedeeltelijk in
strijd met het geldende bestemmingsplan Losser dorp. Het
betreft het gedeelte van de uitbreiding welk gelegen is aan de
rechterzijde van de woning in het verlengde van de rechter
zijgevel. Dit gedeelte is gelegen in de bestemming “Tuin” waar
geen gebouwen mogen worden opgericht. Geconstateerd is
dat binnen deze bestemming een overkapping zonder
omgevingsvergunning is gerealiseerd. Ruimtelijk/planologisch
is de uitbreiding en de overkapping aanvaardbaar.
Medewerking kan worden verleend door af te wijken van het
bestemmings-plan Losser Dorp middels toepassing artikel
2.12 1e lid Wabo in samenhang met bijlage II, artikel 4 Besluit
omgevingsrecht (Bor), onder gelijktijdige afwijking van de
beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden
gemeente Losser.
BESLUIT:
1. Voor de uitbreiding van het woonhuis en de legalisatie van
de overkapping/veranda op het perceel Scholtinkstraat 273 te
Losser afwijken van het bestemmingsplan Losser Dorp op
grond van artikel 2.12 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met bijlage II, artikel 4
Besluit omgevingsrecht (Bor), onder gelijktijdige afwijking van
de beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden
gemeente Losser (maatwerk).
2. Met aanvrager een planschadeovereenkomst sluiten.
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Informatie over de gevolgen van Corona voor het Sociaal Domein.
(20Z01489)
Als gevolg van het Corona-virus zijn door of namens uw
college maatregelen genomen in de aanpak ter bestrijding
van dit virus en ter verzachting van de gevolgen hiervan.
De maatregelen sluiten aan op en/of hebben betrekking op
de uitvoering van de door het Rijk vastgestelde maatregelen.
De raad is door uw college in een aantal
raadsinformatiebrieven met dashboards geïnformeerd over
maatregelen en ontwikkelingen. Dit voorstel adviseert het
college de raad te informeren over de actuele stand van
zaken.
BESLUIT:
De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief (inclusief
dashboard) te informeren over de consequenties in het
Sociaal Domein met betrekking tot het Corona-virus.

