GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 07.O (12-02-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

12-02-2019

Tijd

9:15 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

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

Toelichting

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 6
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Vaststellen normenkader 2018
Jaarlijks wordt het normen- en toetsingskader vastgesteld voor de
controle van de jaarstukken.
Het normenkader is een inventarisatie van wet- en regelgeving in het
kader van de rechtmatigheidcontrole 2018 (normen- en toetsingskader
2018)
BESLUIT:
1. Stelt het normenkader 2018 vast;
2. Op de lijst van Ingekomen stukken van de raad laten plaatsen.
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Gecontracteerd vervoer collegeleden
Collegeleden hebben recht op vergoeding voor de kosten van
dienstreizen. Hierbij worden de kosten voor het reizen per eigen auto
en voor het openbaar vervoer vergoed. Eventuele taxikosten komen niet
voor vergoeding in aanmerking, tenzij er sprake is van gecontracteerd
vervoer, waardoor het vervoer per taxi als ter beschikking gesteld
vervoer wordt aangemerkt. Om het voor collegeleden mogelijk te
maken om in incidentele gevallen bij een dienstreis voor zakelijke
doeleinden toch van een taxi gebruik te kunnen maken, wordt een
overeenkomst voor gecontracteerd vervoer afgesloten.

BESLUIT:
1. Aangaan van een overeenkomst voor gecontracteerd vervoer voor
dienstreizen van collegeleden.
2. Vaststellen dat het gecontracteerd vervoer alleen beschikbaar is voor
zakelijke doeleinden.
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Beleidskader verbonden partijen
Het Beleidskader verbonden partijen moet worden geactualiseerd. De
laatste versie dateert uit 2011. In het Beleidskader Verbonden Partijen
wordt de wijze waarop de gemeente Losser omgaat met verbonden
partijen vastgelegd.
Het college legt het Beleidskader Verbonden Partijen ter vaststelling
voor aan de gemeenteraad.
BESLUIT:
1. Instemmen met het Beleidskader Verbonden Partijen.
2. De gemeenteraad voorstellen het Beleidskader Verbonden Partijen
vast te stellen.
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Intrekken hoger beroepen bij de CRvB
Met betrekking huishoudelijke ondersteuning heeft de rechtbank
Overijssel een tweetal beroepschriftschriften gegrond verklaard. Tegen
deze uitspraken heeft het college hoger beroep ingesteld bij de
Centrale Raad van Beroep. Inmiddels heeft de CRvB een aantal
uitspraken gedaan met betrekking tot het normenkader en beleid op
gebied van huishoudelijk hulp welke ook gevolgen hebben voor de door
het college instelde hoger beroepschriften.
BESLUIT:
De bij de CRvB ingestelde hoger beroepschriften van 6 juli 2018 en 23
november 2018, tegen de uitspraken van de rechtbank Overijssel met
betrekking tot huishoudelijke hulp, intrekken.
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Dienstverlening publieksdienstverlening in relatie tot afname aanvragen
reisdocumenten en pilot avondopenstelling
• in 2019: 1) de balieopenstelling in Losser terugbrengen naar 3
dagdelen (twee weekdagen en als pilot een avond) en daarnaast 2)
dienstverlening in locatie Enschede mogelijk maken;
• een communicatieplan op laten stellen, om de inwoners van Losser en
de medewerkers van de gemeente Losser en Enschede te informeren
over de veranderingen;
• de veranderingen in het najaar van 2019 evalueren.

BESLUIT:
1. In te stemmen met het voorstel (optie 2) om het effect van de
afnemende klantvraag naar reisdocumenten en de teruglopende
legesopbrengst op te vangen.
2. In te stemmen met het wijzigen van de dienstverlening aan de balie
in Losser en het verruimen van de dienstverlening aan de balie in
Enschede.
3. Een pilot avondopenstelling te starten.
4. De raadsinfo aan de gemeenteraad te sturen.
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Prestatieafspraken 2019 woningstichting Domijn, gemeente Losser en
de Stichting Huurders Belangen Losser
De Woningwet 2015 maakt het mogelijk prestatieafspraken te maken
met woningcorporatie Domijn. Ook de huurders hebben in de wet een
zwaardere stem. In bijgaand concept prestatieafspraken zijn de
afspraken tussen Domijn, de gemeente Losser en de Stichting Huurders
Belangen Losser (SHBL) weergegeven. Domijn en de SHBL hebben
aangegeven zich in dit concept te kunnen vinden. In dit voorstel wordt
voorgesteld met dit concept in te stemmen en de raad hierover te
informeren.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2019 met woningstichting
Domijn en de Stichting Huurders Belangen Losser.
2. De raad door middel van bijgaande informatiebrief te informeren.

10

Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid, inclusief lokale
uitvoeringsregels Losser.
Het huidige gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast
en moet opnieuw worden vastgesteld. Reden hiervoor is dat ons
gemeentelijk inkoopbeleid mede is gebaseerd op de Aanbestedingswet
2012 en deze aanbestedingswet inmiddels is gewijzigd. De
Aanbestedingswet 2012 is een omzetting van de Europese
aanbestedingsrichtlijnen naar Nederlands recht. Nu deze
aanbestedingswet is gewijzigd zijn wetsverwijzingen in ons beleid niet
meer actueel. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is gezamenlijk met
de Twentse overheid vastgesteld. Daarnaast kent de nieuwe
aanbestedingswet een nieuwe procedure voor Sociale en andere
specifieke diensten.
Daarnaast zijn lokale uitvoeringsregels opgesteld. De lokale
uitvoeringsregels zijn de praktische vertaling van ons inkoop-en
aanbestedingsbeleid en geeft de handvatten voor de daadwerkelijke

inkoop. Wijzigingen hierin zijn de benoeming van de procedure voor
sociale en andere specifieke diensten en het laten vervallen van de
Nationaal openbare procedure voor leveringen en diensten. Daarnaast is
er vanuit het oogpunt van effectiviteit gekozen om andere
drempelbedragen te hanteren in ons inkoopbeleid.
BESLUIT:
1. Het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid en de bijbehorende
lokale uitvoeringsregels vaststellen.
2. De Raad conform bijgaande concept-raadsinformatiebrief (inclusief
het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid en de bijbehorende lokale
uitvoeringsregels) informeren.
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Vastelling projectafwijkingsbesluit woning naast Lutterstraat 61 te
Losser
De ontwerp ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning
“Lutterstraat naast huisnummer 61, Losser” en het ontwerpbesluit
hogere grenswaarde, hebben voor een periode van zes weken voor een
ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen
zienswijzen ingediend.
Het college wordt voorgesteld de ontwerpbesluiten vast te stellen.
BESLUIT:
1. De ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning "Lutterstraat
naast huisnummer 61, Losser" ongewijzigd vast te stellen;
2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde vast te stellen.
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Uitnodigingsbeleid en invoeren van Groslijstsystematiek voor
onderhandse aanbestedingen van civiel- en cultuurtechnische werken.
In 2012 is de Aanbestedingswet van kracht geworden en is tevens de
Gids Proportionaliteit vastgesteld. Het drempelbedrag voor
onderhandse aanbestedingen (zowel enkel- als meervoudig) is daarmee
hoger komen te liggen. Recent is ook het inkoop- en
aanbestedingsbeleid geëvalueerd. Parallel aan dit collegevoorstel wordt
ook het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid, inclusief de lokale
uitvoeringsregels Losser, aan uw college voorgelegd. Om transparantie
richting potentiele opdrachtnemers bij onderhandse aanbestedingen te
waarborgen is het vaststellen van uitnodigingsbeleid voor onderhandse
aanbestedingen aan te bevelen.
De basis van dit beleid bestaat uit het invoeren van een selectiesysteem
en een systeem van prestatiemetingen in combinatie met het werken
met een groslijstsystematiek. Geïnteresseerde potentiele
opdrachtnemers kunnen zich aanmelden voor een bepaald type werk.

Na toetsing aan de gestelde geschiktheidseisen worden bedrijven
geplaatst op de groslijst. Op het moment dat een werk onderhands “op
de markt” wordt gebracht, wordt uit de groslijsten geselecteerd op

basis van het nu vast te stellen uitnodigingsbeleid. Het gebruik van een
administratie- en selectietool maakt het geheel transparant,
onafhankelijk en uitvoerbaar.
Met deze voorgestelde selectiesystematiek wordt rekening gehouden
met de lokale economie en de lokale ondernemers en krijgen daarmee
zeker een kans zonder dat de marktwerking uit het oog wordt verloren.
Verder wordt voorgesteld om samen met de gemeenten Haaksbergen,
Tubbergen en Dinkelland gezamenlijke groslijsten te gaan hanteren en
gebruik te gaan maken van elkaars prestatiemetingen.
BESLUIT:
1. Instemmen met het invoeren van "Past Performance"
(prestatiemetingen) en de "Groslijst systematiek" als methode om
invulling te geven aan het uitnodigingsbeleid voor civiel- en
cultuurtechnische werken bij onderhandse aanbestedingen (enkel- en
meervoudige aanbestedingen).
2. Het document "Groslijstsystematiek gemeente Losser, Dinkelland,
Tubbergen, Haaksbergen", d.d. 20 januari 2019 vaststellen als methode
voor het selecteren van gegadigden voor een opdracht.
3. Samenwerking aangaan met de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en
Haaksbergen ten aanzien van de uitvoering van de gezamenlijke
Groslijstsystematiek en het toepassen van Past Performance.
4. Met de invoering van Past Performance en de Groslijst-systematiek
vervalt de huidige werkwijze waarbij werken worden aangekondigd op
de gemeentelijke "Inkoop-kalender".
5. De Raad informeren conform bijgaande conceptRaadsinformatiebrief.
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Dynamische Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2019
De Dynamische Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2019 is het
vervolg op de in maart 2018 door de Raad vastgestelde Toekomstvisie
Duurzaam Losser 2040. In bijgevoegde Uitvoeringsagenda worden 43
uitvoerings-projecten beschreven om invulling te geven aan de
Toekomstvisie. Voor de uitvoering daarvan is een duurzaamheidsfonds
ingesteld om additionele projecten mogelijk te maken. Binnen de
reguliere projecten worden de duurzaamheidsopgaves gefinancierd uit
de projectbudgetten.
Zowel de additionele als de reguliere duurzame uitvoerings-projecten
worden beschreven in deze Uitvoeringsagenda.

BESLUIT:
1. Vaststellen van de bijgevoegde Dynamische Uitvoeringsagenda
Duurzaam Losser 2018-2019;
2. De Raad informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.
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Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen twee woonhuizen
Oldenzaalsestraat tussen huisnummer 84 en 86 te Losser
Op 18 juli 2017 heeft uw college besloten om een 6-tal particulieren te
berichten dat alsnog in principe medewerking wordt verleend aan de
bouw van één (of meer) woning(en) middels een afwijking van het
bestemmingsplan. Eén van deze locaties betrof het verzoek eigenaar
perceel Oldenzaalsestraat tussen huisnummer 84 en 86 te Losser. Het
college heeft op voorgenoemde datum besloten om medewerking te
verlenen aan de bouw van twee vrijstaande woningen. Verzoeker heeft
binnen de gestelde termijn van één jaar een ontvankelijke
omgevingsvergunningaanvraag ingediend. Voor deze ontwikkeling dient
de raad een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Het
college wordt geadviseerd de raad voor te stellen deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Na afgifte door de raad
kunnen de ontwerpbesluiten ter inzage worden gelegd.
BESLUIT:
1. De raad voor te stellen overeenkomstig bijgaand voorstel en
ontwerpbesluit een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te
geven voor de bouw van twee woningen op het perceel
Oldenzaalsestraat tussen 84 en 86 te Losser;
2. Na afgifte ontwerp-verklaring van geen bedenkingen de
besluitvormingsprocedure starten en ontwerpbesluiten ter inzage
leggen.
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Kadernota Gezondheid 2019-2022
Het college heeft het Ontwerp Nota Gezondheid 2019-2022 vanaf 6
december tot en met 17 januari ter openbare inzage gelegd. Er zijn
twee zienswijzen binnengekomen. Het Ontwerp Nota Gezondheid
2019-2022 is voor advies aan de Participatieraad voorgelegd. Zij heeft
op 4 januari 2019 een schriftelijk advies uitgebracht. De Kadernota
Gezondheid 2019-2022 wordt aan de gemeenteraad aangeboden ter
vaststelling.
BESLUIT:
1. Kennis nemen van het advies van de Participatieraad en instemmen
met de reactie van het college hierop.
2. Kennis nemen van de ingediende zienswijzen.

3. Op grond van de ingediende reacties kennis nemen van de
wijzigingen in de Kadernota Gezondheid 2019-2022.
4. De raad voorstellen de Kadernota Gezondheid 2019-2022 vast te
stellen.
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Vaststellen bestemmingsplan Wonen aan het Dinkeldal
De gemeente Losser heeft het voormalig Topcraftterrein aan de
Ravenhorsterweg in 2007 aangekocht om een verouderd
bedrijventerrein tussen de bestaande bebouwing van het centrum van
Losser en het overgangsgebied richting het Dinkeldal om te bouwen tot
een hoogwaardig woongebied. Met het realiseren van een woongebied
op dit (nu nog) deels bedrijfsmatig in gebruik zijnde terrein wordt een
fraai woongebied aan het Dinkeldal gerealiseerd, waarmee een forse
versterking van de ruimtelijke structuur tot stand wordt gebracht. Om
dit doel te kunnen realiseren dient het bestemmingsplan Wonen aan het
Dinkeldal te worden vastgesteld. De bijbehorende exploitatie is op 13
november 2018 door de raad vastgesteld.
BESLUIT:
De raad voorstellen te besluiten:
1. dat de ingebrachte zienswijzen, opgenomen in de als bijlage
bijgevoegde ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Wonen aan het
Dinkeldal’ ontvankelijk zijn;

2. dat de ingebrachte zienswijzen, opgenomen in de als bijlage
bijgevoegde ‘Zienswijzennota bestemmingsplan Wonen aan het

Dinkeldal’ niet leiden tot het aanpassen van het bestemmingsplan;
3. het ontwerpbestemmingsplan "Wonen aan het Dinkeldal" met
bijbehorend beeldkwaliteitsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen en
tevens langs elektronische weg beschikbaar is gesteld
(NL.IMRO.0168.15B0001-0301) ongewijzigd vast te stellen.
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Definitieve gunning sporthal De Fakkel
Voor de nieuwbouw van sporthal De Fakkel is op 23 januari 2019 de
voorlopige gunning verleend aan Bouw- en betonbedrijf Löwik BV onder
voorbehoud dat de gemeenteraad het benodigde aanvullend
investeringskrediet beschikbaar stelt.
In overleg met de aannemer zijn bezuinigingsopties in beeld gebracht.
Daarnaast is beoordeeld in hoeverre het ontwerp past binnen het
bestemmingsplan en zijn de financiële consequenties in beeld gebracht.
In verband hiermee wordt geadviseerd de raad voor te stellen een
aanvullend krediet beschikbaar te stellen en in te stemmen met de
definitieve gunning aan de aannemer.

BESLUIT:
1. De raad voorstellen een aanvullend krediet van €1.273.914
beschikbaar te stellen en de structurele lasten en dekking hiervan te
betrekken bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2019 – 2023.

2. Met toepassing van artikel 2.1. van de ‘Beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser’ bij een concrete
aanvraag omgevingsvergunning medewerking verlenen aan het
uitbreiden van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak.
3. Instemmen met de definitieve gunning van de sporthal de Fakkel aan
Löwik BV onder voorbehoud dat de gemeenteraad het benodigde
aanvullend investeringskrediet beschikbaar stelt.

