GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 7.O (15-2-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
15-02-2022
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
,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 6
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

coronacompensatie Losser 2021 en extra ronde incidentele subsidies
2021 (22Z00047)
Op 23 november 2021 is het Actieplan verdeling Rijksmiddelen corona 2021
vastgesteld. Onderdeel van dit Actieplan is het verlenen van noodsteun
conform de beleidsregel coronacompensatie Losser 2021. In het Actieplan is
daarnaast het voorstel opgenomen om eenmalig middelen ter beschikking te
stellen voor een extra ronde incidentele subsidies. Dit om het culturele en
verenigingsleven, dat zwaar getroffen is door de coronamaatregelen, te
stimuleren nieuwe of vernieuwende activiteiten te ontwikkelen. Om in
aanmerking te komen voor coronacompensatie of incidentele subsidie konden
Losserse vrijwilligersorganisaties tot en met 31 december 2021 een aanvraag
indienen. Diverse organisaties hebben een aanvraag voor noodsteun
ingediend. Daarnaast is een aantal voorstellen voor activiteiten in het kader
van incidentele subsidie ingediend. Geadviseerd wordt deze aanvragen
conform voorstel te honoreren of af te wijzen.
BESLUIT:
1. Conform bijgevoegd voorstel te besluiten over de ingediende aanvragen
noodsteun corona 2021 en extra ronde incidentele subsidies 2021.
2. Het subsidieplafond incidentele subsidie coronacompensatie 2021 te
verhogen naar €133.700.
3. Een bedrag van €26.900 te reserveren voor noodsteun corona aan
vrijwilligersorganisaties die in 2022 in de financiële problemen komen.
4. De toekenning van de onder punt 3. genoemde noodsteun te mandateren
aan de portefeuillehouder cultuur.
5. De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5

Artikel 39 vragen PvdA Brede School Overdinkel (22Z00293)
Op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
van Losser heeft de fractie van PvdA vragen ingediend over de Brede School
Overdinkel. Geadviseerd wordt de raadsfractie via bijgevoegde brief te
informeren.
BESLUIT:
Instemmen met beantwoording van de vragen van de fractie van PvdA zoals in

bijgaande brief opgenomen.
6

Uitvoeringsplan Werkplein Twente 2022 (22Z00086)
Werkplein Twente is een netwerkorganisatie van de 14 Twentse gemeenten en
het UWV, waarbij actief wordt samengewerkt met SW-organisaties,
onderwijsinstellingen en werkgevers. Dit is vastgelegd in de ‘Governance
Werkplein Twente’. Met Werkplein Twente hebben de 14 Twentse gemeenten
en het UWV zich gecommitteerd aan het samenbrengen van vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt voor heel Twente.
Het Uitvoeringsplan bevat de concrete resultaten en activiteiten van Werkplein
Twente en de daarvoor noodzakelijke randvoorwaarden. Voor het jaar 2022 is
het Uitvoeringsplan (waarmee ook in 2020 en 2021 is gewerkt) opnieuw
geactualiseerd. Het Uitvoeringsplan dient wettelijk vast te worden gesteld in de
colleges. De ambitie van Losser ligt hoog: daarom stellen we de target voor het
aantal plaatsingen vanuit Losser naar boven bij van 31 naar 40 bemiddelingen
naar betaald werk, de cijfers in het derde kwartaal van 2021 ondersteunen
deze ambitie.
BESLUIT:
Instemmen met het Uitvoeringsplan Werkplein Twente 2022.

7

beheersing eikenprocessierups (21Z00275)
De afgelopen twee jaar is er intensief gewerkt aan het tegengaan van overlast
als gevolg van de eikenprocessierups. Dit op basis van het vastgestelde beleid.
Eind 2021 is dit beleid geëvalueerd. Ondanks de lagere plaagdruk in 2021, is
het advies om het beleid voort te zetten vanwege het onvoorspelbare karakter
van de rups en het verloop van de overlast voor onze inwoners.
Het jaar 2021 is, mede vanwege de ongunstige weersomstandigheden voor het
ontwikkelen van de rups in het vroege voorjaar, niet representatief te noemen.
Als we de situatie over de afgelopen jaren beschouwen, dan is de plaagdruk en
de bijbehorende overlast aanzienlijk geweest. Op een aantal locaties is
zichtbaar dat het investeren in meer biodiversiteit een positieve invloed heeft
(minder rupsen).
De kosten die gemoeid zijn met de curatieve en preventieve bestrijding
vereisen dan ook de komende jaren voldoende financiële budgettering.
BESLUIT:
1. Continuering van de eikenprocessierupsbestrijding conform het huidige
beleid;
2. De raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief en het
evaluatierapport.
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Art. 39 vragen van CDA inzake verkoop bouwkavels De Geurmeij
(22Z00206)
Het CDA heeft vragen gesteld over de verkoop van bouwkavels in de
Geurmeij. In bijgaande conceptbrief zijn de vragen van een antwoord voorzien.
BESLUIT:
Vragen van CDA middels bijgaande conceptbrief beantwoorden.

