GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 08.O (23-02-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

23-02-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen
Afwezigen

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

Toelichting

,

1

J. van Essen

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

2

Verslag BenW week 7
Conform akkoord.

2.a

Verslag BenW week 7 extra

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Maatregelen ondernemers diverse sectoren ten gevolge van voortduren
negatieve effecten coronacrisis. (21Z00238)
De negatieve effecten van de Coronacrisis duren ook in 2021 voort.
Door de crisis heeft een aantal ondernemers het zwaar. Velen zijn
momenteel gedwongen hun deuren te sluiten. Centrum Management
Losser heeft het verzoek ingediend of het college de bijdrageplichtigen
van de (Bedrijveninvesteringszone) BIZ in Losser - de gebruikers en
eigenaren in geval van leegstand - financieel tegemoet kan en wil
komen. Het college neemt hiertoe een besluit waarbij aandacht is voor
de voortgang van de promotie en activiteiten in het centrum van Losser.
Daarnaast wil het college - in navolging van maatregelen in 2020 - ook
in 2021 verzachtende maatregelen nemen met betrekking tot de
toeristenbelasting en de marktgelden.

BESLUIT:
BEDRIJVENINVESTERINGSZONE

1. De raad voorstellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2021 tot en met 31 december 2021 de bijdrage voor de
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) met 100% te verlagen
overeenkomstig bijgevoegd conceptraadsvoorstel en -besluit.
2. Het tekort dat onder ad 1 ontstaat bij de uitvoering van de
uitvoeringsovereenkomst, te eten € 85.000, als subsidie
verstrekken aan Centrum Management Losser (CML).
3. Ondernemersverenigingen in De Lutte en Overdinkel - onder
voorwaarden - een subsidie van € 2.000 verlenen. De subsidie
vervangt deels de ondernemersbijdrage.
4. Voor ad 3. het subsidieplafond vaststellen op € 4.000.
TOERISTENBELASTING

5. GBTwente geen voorlopige aanslagen Toeristenbelasting 2021
laten opleggen.
MARKTGELDEN

6. Aanslagen Marktgelden 2021 pas per eind juli 2021 door
GBTwente laten opleggen, waarbij al rekening is gehouden met
de mogelijke verminderingen tot en met juni 2021.
7. Op grond van de hardheidsclausule de periode van vier weken,
zoals genoemd in artikel 7 lid 4 van de Verordening
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Enquête jongeren gemeente Losser. (20Z02881)
Net als voor veel gemeenten geldt voor de gemeente Losser dat we te
maken hebben of krijgen met vergrijzing en ontgroening. Het binden
van jongeren aan de eigen woonplaats is vanuit dit perspectief van
belang voor de leefbaarheid. Daar staat een veel gehoord geluid
tegenover dat het voor jongeren moeilijk is om als starter een woning te
vinden in de eigen woonplaats. Met als mogelijke gevolgen langer thuis
wonen of een ‘noodgedwongen’ verhuizing naar een andere
plaats/gemeente. De gemeente Losser heeft voor de ontwikkeling van
de Woonvisie een peiling onder jongeren van 18 tot en met 27 jaar
uitgevoerd. Hiermee wil de gemeente weten hoe deze jongeren denken
over de woningvoorraad in de gemeente Losser. De resultaten van deze
enquête zijn in het rapport WoonOnderzoek Jongeren 2021 opgenomen

en weergegeven in bijgaande factsheet.
BESLUIT:

1. De resultaten van de enquête onder jongeren in de gemeente
Losser ter kennis nemen en mee laten wegen in de concept
Woonvisie Losser 2021 – 2031.
2. De raad te informeren over de resultaten van de enquête onder
jongeren in de gemeente Losser.
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Volmacht Europese aanbesteding Inburgering 14 Twentse gemeenten.
(20Z002133)
In september 2020 hebben de colleges van de veertien Twentse
gemeenten ingestemd met het regionaal financieren van de
inburgeringstrajecten (B1-route en de onderwijsroute) waarbij de
gemeente Enschede een centrale rol zal vervullen.
Om deze rol adequaat te kunnen vervullen c.q. tijdig het bestek te
kunnen publiceren dient de gemeente Enschede een volmacht te
ontvangen van de overige Twentse gemeenten.
BESLUIT:

1. De gemeente Enschede aan te wijzen als aanbestedende dienst
voor de inburgeringstrajecten "B1 route" en de "onderwijsroute".
2. De burgemeester vragen om volmacht te verlenen aan de
gemeente Enschede om op te treden als aanbestedende dienst en
het aanbestedingsproces te begeleiden.
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Principeverzoek voor wijziging bestemmingsplan voor de verplaatsing
van de Jumbo supermarkt van De Brink naar de Gronausestraat 150
(locatie Schorfhaar) te Losser. (20Z01383)
Er is een verzoek ontvangen voor de verplaatsing van de Jumbo van De
Brink naar de Gronausestraat 150 te Losser. Ter plaatse is de vestiging
van een supermarkt niet mogelijk. Hiervoor moet het bestemmingsplan
aangepast worden. Dit kan alleen wanneer er geen beleidsmatige of
wettelijke belemmeringen zijn om medewerking te verlenen, het
gevraagde ruimtelijk stedenbouwkundig aanvaardbaar is en omliggende
functies niet worden belemmerd in de mogelijkheden. In dit geval is het
verzoek in strijd met de in oktober 2020 door de raad vastgestelde

detailhandelsvisie vanwege de ligging buiten het kernwinkelgebied van
Losser. Nieuwvestiging van detailhandel vanuit het kernwinkelgebied
naar een locatie daarbuiten is niet gewenst, de maatwerkbepaling is
niet van toepassing en binnen het kernwinkelgebied is er ruimte voor
uitbreiding.
BESLUIT:

1. De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit voor
te stellen het verzoek om medewerking te verlenen aan het
wijzigen van het bestemmingsplan, voor de verplaatsing van een
supermarkt van de Brink naar de Gronausestraat 150 te Losser,
af te wijzen en de initiatiefnemer hiervan schriftelijk op de
hoogte te stellen.
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Informatieronde BW week 7
Geen wijzigingen

8.a

Informatieronde BW week 7 extra

