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

2

Verslag BenW week 7
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Inzet ervencoaches Buitengebied
In het buitengebied van Losser is sprake van een toenemende
bedrijfseconomische en sociaal maatschappelijke problematiek, met
name binnen de agrarische sector.
In algemene zin is er sprake van schaalvergroting of specialisatie.
Met het realiseren van natuur- en duurzaamheidsdoelstellingen
ontstaat er grondschaarste met prijsopdrijvende effecten. Gelijktijdig
heeft de sector te maken met aangescherpte regelgeving op het gebied
van mest en veebezetting.
Dit alles maakt dat de ondernemers voor moeilijke beslissingen staan of
komen te staan in verband met hun toekomstige bedrijfsvoering. Die
beslissingen worden soms bemoeilijkt of uitgesteld vanwege familiaire
relaties (bijvoorbeeld het saksisch erfrecht). Ook
verantwoordelijkheidsgevoel en de beroepstrots maakt het niet
eenvoudig. Mede daardoor is er naar verwachting sprake van stille
armoede en, daar al of niet mee samenhangend, ook sociale en
relationele problemen.
In Tubbergen heeft met succes een pilot gedraaid met de inzet van
Ervencoaches om ondernemers te ondersteunen bij het tijdig maken
van juiste keuzes. De thema’s die daarbij een rol kunnen spelen zijn
divers van aard, financieel, ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk, etc. Het
is de bedoeling de pilot in Tubbergen met de inzet van ervencoaches
vooreerst voor een jaar uit te rollen voor heel Noordoost Twente.

BESLUIT:
1. Eeckhof B.V. opdracht verlenen overeenkomstig bijgaande conceptbrief en onderliggende offerte voor de inzet van ervencoaches
gedurende het jaar 2019.
2. In afwijking van B&W-besluit 6-11-2018 onderdeel
3, de kosten voor "Losser aan de Dinkel" (zie toelichting besluit, onder
b) ter grootte va 125.000,= niet dekken vanuit het jaarbudget 2019
voor de cofinanciering (131.6000284.0.34370.0).
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Invoeren thuisprogramma VVE thuis
Op 6 november 2018 heeft u het uitvoeringsplan LEA (Lokale educatieve
agenda) vastgesteld. Een van de onderdelen van het uitvoeringplan is
het invoeren van een thuisprogramma/ ouderprogramma voor VVE
(Voor en Vroegschoolse educatie). Er is door de leden van de werkgroep
LEA een voorkeur uitgesproken voor het Programma VVE thuis. Aan
stichting Fundament is gevraagd een plan van aanpak en offerte in te
dienen voor het invoeren en implementeren van dit programma.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het invoeren van het thuisprogramma VVE thuis.
2. In te stemmen met het plan van aanpak/offerte van Fundament voor
invoering van VVE thuis op alle kinderdagverblijven in Losser.
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Artikel 39 RvO: Vragen Burgerforum-fractie m.b.t. vervoer gevaarlijke
stoffen per spoor.
De Burgerforum-fractie vraagt extra aandacht voor de risico’s als, door
aanpassing van de norm, het aantal treinen met gevaarlijke stoffen door
Twente en in het bijzonder via het spoor nabij De Lutte toeneemt. De
beantwoording van de door de Burgerforum-fractie gestelde
schriftelijke vragen geschiedt conform het gestelde in artikel 39 RvO.
BESLUIT:
In te stemmen met de wijze van beantwoording conform conceptbrief.
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Actualisatie magazijn per 1 januari 2019
Per 1 januari 2017 zijn woonafspraken gemaakt met de provincie
Overijssel. De gemeente Losser mag voor de periode 2017 tot en met
2026 in totaal 645 woningen plus of min 10% aan de woningvoorraad
toevoegen. Ten behoeve van het actuele inzicht zijn de in 2018
gerealiseerde bouw en sloop in het overzicht verwerkt. Voorgesteld
wordt deze actualisatie voor kennisgeving aan te nemen.
BESLUIT:
Het woningmagazijn per 1-1-2019 voor kennisgeving aan te nemen.
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Resultaten van de zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP)
Door het uitvoeren van de jaarlijkse zelfevaluatie BRP wordt voldaan aan
de wettelijke verplichting. Met het ondertekenen van het uittreksel
heeft het college kennis genomen van de resultaten van de zelfevaluatie
BRP.
De resultaten worden ter kennis aan de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
gebracht.
Met het bereiken van 94,1 % (2017: 93,3 %) van de maximaal te behalen
waardering van de zelfevaluatie bij toetsing van de processen, is de
algemene conclusie dat de gemeente Losser op een juist wijze
uitvoering geeft aan de voorwaarden.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van het uittreksel en managementrapportage
zelfevaluatie BRP gemeente Losser 2018.
2. Het uittreksel met de resultaten van de zelfevaluatie BRP 2018 te
ondertekenen en aan te bieden aan de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens en Autoriteit Persoonsgegevens.
3. Aanbevelingen uit te voeren om aan de ontbrekende voorwaarden
van de Wet BRP te voldoen:
3.1. Het opleggen van een bestuurlijke boete, bij het niet nakomen van
de verplichtingen van de burger, bijvoorbeeld weigeren van aangifte
adreswijziging of melden van overlijden partner in het buitenland.
Hierover wordt binnen de gemeente Losser beleid vastgesteld
3.2 Het aanwijzen van een (gemeentebrede) functie voor fraudecoördinatie. Dit is een aandachtspunt en reeds besproken in het overleg
beveiliging en privacy.

9

Bouw van 12 woningen op hoek Kroepsweg – Rosmolen De Lutte
Verzoeker wenst 12 woningen te bouwen op een bouwterrein aan de
entree van Luttermolenveld. De woningen wijken enigszins af van wat
gangbaar is, maar vormen met elkaar een aanvaardbaar ensemble.
Daarom wordt voorgesteld om van het bestemmingsplan af wijken en
de bouw van de woningen mogelijk te maken.
BESLUIT:
Met toepassing van artikel 2.1. van de ‘Beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser’ medewerking

verlenen aan het uitbreiden van een hoofdgebouw buiten het bouwvlak
en aan het realiseren van een plat dak.
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Principeverzoek woonbestemming rijksmonument Mensmanweg 1 te
Beuningen
Aan de Mensmanweg 1 te Beuningen bevindt zich een rijksmonument.
De bebouwing is al geruime tijd niet meer in gebruik, waardoor verval
optreedt.
De huidige eigenaar is voornemens om de bebouwing te restaureren en
in gebruik te nemen als burgerwoning. Hiervoor dient de bestemming
te worden gewijzigd naar een woonbestemming.
De bestemmingswijziging is in beginsel ruimtelijk aanvaardbaar.
BESLUIT:
1. In principe instemmen met het verzoek tot wijziging naar een
woonbestemming van het rijksmonument Mensmanweg 1 te Beuningen;
2. Verzoeker berichten conform bijgaande concept-antwoordbrief.
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Informeren raad ontwikkeling natuurbegraafplaats op Aust, De Lutte
Bij besluit van 9 januari 2018 heeft het college besloten om met
inachtneming van strikte voorwaarden in principe in te stemmen met
het verzoek tot realisatie van een natuurbegraafplaats namens
Natuurbegraafplaatsen van Waarde en de eigenaar. Op verzoek van
initiatiefnemers wordt het college gevraagd de raad te informeren over
deze ontwikkeling, wat initiatiefnemers een indicatie kan geven hoe het
plan politiek valt.
BESLUIT:
De raad overeenkomstig bijgaande raadsinformatiebrief informeren
over het verzoek tot realisatie van een natuurbegraafplaats.

