GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 51.O (21-12-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
21-12-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. van Essen, G. Kok, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Benoeming functionaris voor gegevensbescherming (21Z030064)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
verplicht de bestuursorganen van een gemeente om een
functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te
stellen. Dit geldt voor de burgemeester, het college van B&W
en de gemeenteraad. Met dit besluit benoemt het college de
heer R. Janssen als FG van de gemeente Losser.
BESLUIT:
College van B&W en burgemeester, ieder voor zover ziend op
de eigen bevoegdheden, besluiten:
1. In reactie op zijn verzoek om ontslag uit de functie van FG,
de heer E. Bloemink eervol ontslag te verlenen per 1
december 2021;
2. De heer R. Janssen met terugwerkende kracht per 1
december te benoemen als functionaris voor
gegevensbescherming als bedoeld in artikel 37 van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
artikel 36 van de We politiegegevens(WPG).
3. De heer R. Janssen in zijn functie als FG te belasten met
de het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de AVG
en WPG bepaalde en aan te wijzen als toezichthouder in de
zin van artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht.
4. De benoeming van de heer R. Janssen als FG aan te
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
5. De Raad voor te leggen om de door het college benoemde
FG, de heer R. Janssen, met terugwerkende kracht per 1
december te benoemen als FG voor de Raad.
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Financiële besluiten; maatschappelijke ondersteuning 2022, jeugdhulp
2022 en wijziging financiële compensatieregeling Wasservice Losser.
(21Z03044)
Zowel het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning
als het financieel besluit jeugdhulp zijn aangepast naar
aanleiding van de jaarlijkse indexering.
De financiële compensatieregeling Wasservice is aangepast,
zodat het college jaarlijks de maximale financiële

tegemoetkoming voor het gebruik van de Wasservice kan
vaststellen in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning.
De gewijzigde besluiten en de gewijzigde financiële
compensatieregeling Wasservice Losser treden in werking op
1 januari 2022.
BESLUIT:
1. Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Losser 2022 vast te stellen;
2. Het financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser
2022 vast te stellen;
3. De tweede wijziging van de Financiële
compensatieregeling Wasservice Losser vast te stellen.
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Raadsinformatie Twence haalbaarheidsonderzoek nascheiding
(21Z03040)
In de aandeelhoudersvergadering van Twence B.V. van 2
december j.l. is het haalbaarheidsonderzoek naar nascheiding
in de vorm van een memo ter bespreking aan de
aandeelhouders voorgelegd. Dit voorstel adviseert het college
de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief die
bedoeld is als oplegger bij de memo van Twence.
BESLUIT:
De raad te informeren over het haalbaarheidsonderzoek
van Twence naar nascheiding met aangevulde
raadsinformatiebrief en de memo van Twence.
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Samenwerkingsovereenkomsten gemeenten Hengelo en Enschede
(21Z02991)
In het kader van de transitie van de Regio Twente is
vastgesteld dat de ondersteuning en uitvoering van de bij de
Regio Twente ondergebrachte werkzaamheden voor een
aantal Coalitions of the willing niet meer valt onder de
kerntaken en dus niet meer kan worden ondergebracht bij één
van de uit de Regio Twente voortgekomen nieuwe
organisaties. Afgesproken is dat gemeenten en andere
partners de samenwerking zelf ter hand nemen en
onderbrengen bij gastheergemeenten. Voor deze
samenwerkingen worden nu samenwerkingsovereenkomsten
aangegaan.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het aangaan van de
samenwerkingsovereenkomsten voor:
- Milieu, Duurzaamheid en Afval (MDA)
- Mobiliteit
- Twentse Kracht
- IT-Platform Twente
2. De gemeentesecretaris te mandateren en volmacht te
verlenen (besluit burgemeester) de
samenwerkingsovereenkomsten te ondertekenen.
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Innovatieplan sociaal domein 2021-2024 (21Z02947)
Als gemeente willen we constant inspelen op recente
actualiteiten en ontwikkelingen in het sociaal domein. Dit doen
we door oplossingsrichtingen te onderzoeken en deze in de
praktijk via een pilot te testen. Deze pilots zijn vervat in het
Innovatieplan Sociaal Domein 2021-2024.
Het plan geeft duidelijkheid en inzicht in de verschillende
pilots in het sociaal domein, die veelal zullen worden
bekostigd vanuit de reserve sociaal domein.
Het innovatieplan sluit goed aan bij het Integraal beleidsplan
sociaal domein 2019-2021 en de Gezondheidsnota 2019-2021.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van het Innovatieplan sociaal domein 2021-2024;
2. De gemeenteraad informeren middels de bijgevoegde
raadsinformatiebrief en het Innovatieplan sociaal domein
2021-2024.
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Vaststellen bedragen individuele inkomenstoeslag 2022 (21Z02835)
Op basis van de gemeentelijke verordening individuele
inkomenstoeslag hebben inwoners die langdurig een inkomen
op het minimum hebben zonder zicht op inkomensverbetering,
eens per jaar recht op een individuele inkomenstoeslag.
In deze verordening is ook vastgelegd dat de bedragen van
deze inkomenstoeslag jaarlijks worden geïndexeerd en door
het college worden vastgesteld. Met dit voorstel worden de
bedragen voor het jaar 2022 vastgesteld.
BESLUIT:
De bedragen voor de individuele inkomenstoeslag voor het
jaar 2022 vast te stellen op:
Gehuwden: € 558 (was € 550)
Alleenstaande ouder: € 497 (was € 490)
Alleenstaande: € 386 (was € 380).
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verzoek om zienswijzen over voorgenomen begrotingswijzigingen 2022
GR Gezondheid (21Z02585)
Op 29 september 2022 heeft het AB besloten de
begrotingswijzigingen voor Public Health Jeugd (PHJ) en het
prenataal huisbezoek voor te leggen aan de gemeenteraden
voor een zienswijze. Op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke
regeling Gezondheid hebben de raden de mogelijkheid een
zienswijze in te dienen. Aan de gemeenteraad wordt
voorgesteld om de begrotingswijzigingen voor kennisgeving
aan de te nemen en geen gebruik te maken van de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen.
BESLUIT:
1. De gemeenteraad voorstellen om:
a. De begrotingswijzigingen voor kennisgeving aan te nemen.
b. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze
in te dienen.
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Vaststellen subsidieplafonds 2022 en vervolgens verdelen structurele en
incidentele subsidies 2022 (21Z02538)
Jaarlijks worden er door de gemeente structurele en budgetsubsidies verleend.
Daarnaast kunnen in 2022 incidentele
subsidies worden verleend. Het college is op grond van de
Algemene subsidieverordening bevoegd om de
subsidieplafonds voor 2022 vast te stellen. Vervolgens is het
college bevoegd om binnen deze respectievelijke
subsidieplafonds c.q. beleidsvelden de subsidies voor 2022 te
verdelen volgens de daarvoor voorgeschreven
verdelingsmaatstaf. Op grond daarvan kunnen de structurele
subsidies voor 2022 worden verleend
BESLUIT:
1. De subsidieplafonds voor 2022 conform de bijlagen vaststellen.
2. Vaststellen van de verdeling van de structurele en
incidentele subsidies voor 2022 én overeenkomstig verlenen
van de structurele subsidies voor 2022 binnen de
beleidsvelden 1 t/m 19 van de Algemene subsidieverordening
gemeente Losser (ASV) conform de bijlagen.
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Nieuwe Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2022
(21Z02333)
De nieuwe Wet inburgering treedt in werking per 1 januari
2022. In verband hiermee is vanaf die datum ook het nieuwe
artikel 56a in de Participatiewet opgenomen. Op basis
daarvan is een inburgeringsplichtige met recht op bijstand, die
een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft, verplicht
mee te werken aan zijn financiële ontzorging. Gedurende 6
maanden worden zijn vaste lasten doorbetaald vanuit de
uitkering. Als iemand hier niet aan meewerkt, moet de
uitkering op basis van de Afstemmingsverordening verlaagd
worden. Deze mogelijkheid wordt nu in de nieuwe
Afstemmingsverordening opgenomen. Daarnaast is recente
jurisprudentie aanleiding voor enkele wijzigingen en
aanvullingen.
BESLUIT:
De gemeenteraad voorstellen de bijgevoegde
‘Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2022
gemeente Losser’ vast te stellen.
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Ontwerp wijzigingsplan de Fleuerweg 1 in Overdinkel (21Z02025)
Aanvrager heeft een wijzigingsplan ingediend voor het
voormalig agrarisch bedrijfsperceel aan de Fleuerweg 1 in
Overdinkel. De agrarische bedrijfsbebouwing ter plaatse heeft
geen vervolgfunctie meer, waardoor niet langer in het
onderhoud is geïnvesteerd en de bebouwing inmiddels
vervallen is.
Aanvrager wenst op basis van het gemeentelijke Rood voor
Rood beleid een extra compensatiewoning te verkrijgen.
E.e.a. leidt tot een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit ter plaatse, namelijk als gevolg van:
1. De sloop van 850 m² aan landschapsontsierende
agrarische bedrijfsbebouwing;

2. De sanering van overtollige erfverharding;
3. het geheel zorgvuldig landschappelijk inpassen.
De bestaande voormalige bedrijfswoning blijft behouden en
wordt omgezet naar een reguliere woning. Tevens is
aanvrager voornemens om bij deze woning een extra
bijgebouw te realiseren.
Voorgenomen ontwikkelingen zijn niet in overeenstemming
met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied”. E.e.a. is
mogelijk te maken op basis van een in het bestemmingsplan
opgenomen wijzigingsbevoegdheid en afwijkingsbevoegdheid.
Voorgesteld wordt om mee te werken aan de door aanvrager
gewenste ontwikkeling en het wijzigingsplan in procedure te
brengen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan
"Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Fleuerweg 1,
Overdinkel" en het plan zes weken ter visie te leggen om een
ieder de mogelijkheid te bieden zienswijzen in te dienen;
2. Een planschadeovereenkomst af te sluiten met de aanvrager;
3. Te besluiten dat voor het wijzigingsplan géén m.e.r.- procedure
doorlopen hoeft te worden.
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Principeverzoek voedselbos Glanerbrugstraat 47-49 te Glane (21Z02014)
Er is een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een
voedselbos op bestaande agrarische percelen aan de
Glanerbrugstraat 47-49 te Glane. Ter vervanging van de
voormalige agrarische melkveehouderij zijn de initiatiefnemers
voornemens om een biologisch gemengd bedrijf op te richten
met als hoofdbestanddeel van de agrarische activiteit een
voedselbos. Daarnaast zullen er aanvullende activiteiten
plaatsvinden zoals educatie en de verkoop van de oogst en
het plantgoed. Het gevraagde past grotendeels binnen het
geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’, waar de
gronden zijn bestemd tot ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ met de
functieaanduiding ‘Intensieve veehouderij’, de bestemming
‘Agrarisch – 2’ met deels de gebiedsaanduiding
‘reconstructiewetzone – verwevingsgebied’ en deels de
gebiedsaanduiding ‘essen’. Het aanplanten en oogsten van
het voedselbos (dat productiegericht is), alsmede het verkopen
van de eigen producten past binnen de bestaande agrarische
bestemming. Om educatie en het realiseren van een kas (voor
het plantgoed) van beperkte omvang binnen het bouwperceel
mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk. Voorgesteld wordt om het voedselbos met
aanvullende activiteiten mogelijk te maken. De initiatiefnemers
wordt geadviseerd om een ontwerpbestemmingsplan in te
dienen waarbij de functieaanduiding ‘Intensieve veehouderij’
komt te vervallen en binnen de geldende bestemming
‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’ de aanduiding ‘Voedselbos’ met
aanvullende regels wordt toegevoegd.
BESLUIT:
1. De initiatiefnemers te berichten dat onder voorwaarden
medewerking wordt verleend aan de realisatie van een

voedselbos, waarbij de agrarische bestemmingen
behouden blijven. Voorwaarden zijn dat door middel van
een bestemmingsplanwijziging:
a. de functieaanduiding ‘Intensieve Veehouderij’ komt te
vervallen;
b. binnen het bouwvlak educatie en het realiseren van
een kleinschalige kas (maximaal 500 m2) mogelijk
gemaakt worden, waarbij de desbetreffende gronden
worden voorzien van de aanduiding ‘Voedselbos’
binnen de bestemming ‘Agrarisch- Agrarisch bedrijf’.
2. Met de aanvrager een planschadeovereenkomst sluiten.
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Beleidsregels inburgering, gemeente Losser (21Z01432)
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in
werking. Het doel van deze wet is om de inburgeringsplichtige
zo snel mogelijk mee te laten doen in de Nederlandse
maatschappij, het liefst met betaald werk. De nieuwe wet legt
de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning
tijdens de inburgering bij de gemeenten neer. De gemeente
Losser krijgt met de Wet inburgering 2021 (Wi 2021) meer
bevoegdheden en sturingsmogelijkheden dan binnen de
huidige wetgeving het geval is. Het Rijk heeft deze
bevoegdheden bij het college neergelegd. In de beleidsregels
worden deze bevoegdheden inzichtelijk gemaakt. Ze vormen
de basis voor de uitvoering van de Wi 2021. De beleidsregels
inburgering, gemeente Losser 2022 zullen na publicatie in het
gemeenteblad per 1 januari 2022 in werking treden.
BESLUIT:
1. De Beleidsregels Wet Inburgering 2021, gemeente
Losser vast te stellen.
2. Kennis te nemen van het advies van de
participatieraad en in te stemmen met de reactie hierop.
3. De raad te informeren door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief.
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Haalbaarheidsonderzoek herinvulling Aloysiusschool Losser (21Z00327)
In het college is, ook op basis van sterke signalen uit de
samenleving, de behoefte ontstaan om naast wonen ook de
haalbaarheid van een sociaal-maatschappelijke invulling van
de Aloysiusschool te onderzoeken. In en om Losser lijkt
namelijk op voorhand een brede interesse te bestaan om de
Aloysiuslocatie te benutten ten behoeve van sociaalmaatschappelijke functies.
Het college heeft eerder opdracht
gegeven tot het uitvoeren van een verkenning naar de
haalbaarheid van een dergelijke invulling. Het bijgevoegde
“Haalbaarheidsonderzoek herinvulling Aloysiusschool Losser”
presenteert de bevindingen en conclusies. Het college wordt
geadviseerd om kennis te nemen van dit rapport en op basis
hiervan de keuze te maken voor een voorkeursscenario.
Vervolgens kan de raad worden voorgesteld in te stemmen
met dit voorkeursscenario om deze verder uit te werken.

BESLUIT:
1. Kennis te nemen van bijgevoegd
"Haalbaarheidsonderzoek herinvulling Aloysiusschool Losser";
2. Scenario 3-3a zoals uitgewerkt in het onder 1 bedoelde
onderzoek aan te merken als voorkeursscenario;
3. Raad voor te stellen in te stemmen met het onder 2
bedoelde voorkeursscenario en deze verder uit te werken;
4. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van
de raadfracties conform bijgevoegd antwoorddocument.
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Ontwikkeling de Lutte Noord (18Z03428)
Op initiatief van St. Knarrenhof is enkele jaren gewerkt aan de
totstandkoming van een hofje met circa 24 woningen in de
Lutte Noord. Het draagvlak in de Lutte voor het concept kalft
af, de lokale initiatiefnemers voor de Knarrenhof zijn buiten
beeld geraakt en de ontwikkeling moet meer aansluiten bij de
onlangs vastgestelde woonvisie. Daarom wordt voorgesteld
om niet verder aan een Knarrenhof te werken, maar om het
gebied te ontwikkelen met een mix van starters- en
doelgroeponafhankelijke woningen
BESLUIT:
1. Geen grondaanbod doen aan Stichting Knarrenhof
2. De Lutte Noord ontwikkelen met starterswoningen en
doelgroeponafhankelijke woningen gericht op ouderen.
3. Raad informeren middels bijgevoegde raadsinfobrief
4. Stichting Knarrenhof informeren middels bijgaande conceptbrief
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Raadsinformatie actie herverdeling gemeentefonds ( 21Z00476)
In maart en september is het college geïnformeerd over het
effect van de door het kabinet voorgestelde herverdeling van
het gemeentefonds. Dit effect is voor Losser zoals bekend
negatief: een korting van € 60 inwoner (structureel
€ 1.350.000) dreigt. Het college vindt die uitkomst niet te
verteren en is een lobbytraject gestart. In dit voorstel wordt
nadere info gegeven over het verloop van deze lobby en
wordt voorgesteld de raad met een raadsinformatie te
informeren.
BESLUIT:
Instemmen met de raadsinformatie en deze versturen naar
de raad
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Beantwoording schriftelijke vragen fractie Burgerforum ex artikel 39 RvO
inzake Buslijn 64 (21Z03071)
De fractie van Burgerforum heeft schriftelijke vragen gesteld,
op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
raad der gemeente Losser, over Buslijn 64.
Door middel van bijgaande brief wordt de fractie van
Burgerforum geïnformeerd over het standpunt van het
college m.b.t. buslijn 64.
BESLUIT:
De fractie van Burgerforum door middel van bijgaande
brief informeren over buslijn 64.
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Vaststelling tarieven Huishoudelijke Hulp(HO) 2022 (21Z00040)
Besluit van 07-12-2021
Op grond van de Wmo2015 en de AMvB Reële prijs zijn gemeenten
verplicht een reële kostprijs te betalen aan derden (zorgaanbieders)
voor de uitvoering van diensten uit gronde van de Wmo. Het doel
van de AMvB is om het zorgaanbieders mogelijk te maken om aan
arbeidsrechtelijke verplichtingen te kunnen voldoen die uit de voor
hen geldende cao voortvloeien. De AMvB verplicht gemeenten
daarom rekening te houden met de cao en de daaruit voortvloeiende
loonontwikkelingen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het aanpassen van de tarieven huishoudelijke
ondersteuning per 1 januari 2022 en hierbij de volgende tarieven te
hanteren:
i. € 29,68 per uur (HO basis zonder regie);
ii. € 32,57 per uur (HO met regie);
2. De portefeuillehouder dit besluit op 8 december 2021 terug te
laten koppelen in het Algemeen Bestuur GGR;
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Framework vervolg integrale samenwerkingsagenda Twente 2022-2027
(21Z00316). Besluit van 07-12-2021
In de toenmalige bestuurscommissies OZJT en Publieke
gezondheid is in juni 2019 unaniem ingestemd met de
integrale samenwerking in Twente 2019-2022 en de daarbij
horende organisatie en samenwerkingsagenda. Deze
integrale samenwerking heeft als doel de samenwerking
tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis,
de GGD Twente en vele andere partijen op het snijvlak tussen
domeinen op het gebied van gezondheid, zorg en
ondersteuning te bevorderen.
De samenwerkingsagenda in de huidige vorm loopt in 2022 af.
Afgelopen zomer heeft er een evaluatie traject plaatsgevonden
welke onafhankelijk is geleid door het RIVM. Hieruit kwam
duidelijk naar voren dat alle partners graag gezamenlijk vervolg
geven aan deze integrale samenwerkingsagenda. In de BC PG
van april 2021 en het AB van de Gemeenschappelijke Regeling
Gezondheid van september 2021 is besloten om in 2021 met
een bestuursvoorstel te komen voor de verlenging van de
Integrale samenwerkingsagenda Twente.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de verlenging van de Integrale
samenwerkingsagenda in Twente voor de periode van
2022-2027 en daarvoor in te stemmen met het
bijbehorende framework.
2. Wethouder Prins mandaat verlenen om de
overeenkomst te ondertekenen.
3. In te stemmen met het zitting nemen van een
bestuurder in het bestuurlijk regionaal overleg inzake

de integrale samenwerkingsagenda Twente.
4. Er voor zorg te dragen dat de genoemde bestuurder
voor het regionaal bestuurlijk overleg namens de
gemeente Losser beschikt over voldoende mandaat
om in de vastgestelde periode 2022-2027 en binnen
het daarbij horende framework besluiten te nemen
over de voortgang, wijzigingen en vervolg van de
integrale samenwerkingsagenda in Twente. Hierbij kan
geen sprake zijn van financiële dan wel politiek
sensitieve vraagstukken.
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Project goede zorg dichtbij (20Z01260). Besluit van 14-12-2021
Om goede en betaalbare zorg dichtbij de inwoners van
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen te kunnen
organiseren hebben meerdere partijen uit de zorg- en
welzijnsketen de handen ineengeslagen om dé broedplaats
voor slimme ouderenzorg in Noordoost Twente te worden.
Het college heeft op 26 mei 2020 besloten een
intentieverklaring te ondertekenen ten einde uitvoering te
geven aan het onderzoek naar samenwerking tussen de
partijen betrokken bij het initiatief ‘Goede Zorg Dichtbij’.
Onder de noemer ‘Goede Zorg Dichtbij’ is een initiatief
ontwikkeld om goede en betaalbare zorg voor ouderen te
organiseren rondom de locatie ‘Heil der Kranken’.
De plannen bestaan uit de opzet van een Geriatrisch
Expertisecentrum en het creëren van extra (tijdelijk) verblijf,
waar ouderen die nog niet naar huis kunnen tijdelijk kunnen
verblijven, bijvoorbeeld na een operatie of tijdelijke observatie.
Maar ook een zogeheten innovatiegarage, met het doel de
samenwerking tussen alle partijen te verbeteren maakt
onderdeel uit van de plannen.
BESLUIT:
De raad te informeren over het initiatief ‘Goede Zorg
Dichtbij’ door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

