GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 09.O (26-02-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

26-02-2019

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.

2

Verslag BenW week 8
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Ondersteuning motie nieuw bekostigingsmodel voortgezet onderwijs
Het college van de gemeente Dinkelland heeft een brief opgesteld over
de effecten van het nieuwe bekostigingsmodel voortgezet onderwijs.
Aan de Twentse gemeenten is verzocht deze brief aan het ministerie
van OCW te ondersteunen. Geadviseerd wordt dit verzoek te honoreren.
BESLUIT
Instemmen met ondersteuning van de brief van de gemeente Dinkelland
aan het Ministerie van OCW inzake vereenvoudiging bekostigingsmodel
voortgezet onderwijs.

5

Bestuurlijk Kader cultuur en onderwijs Overijssel
In de cultuurnota ‘Cultuur in de Schijnwerpers 2017-2020’ constateert
de provincie Overijssel dat er nog steeds grote verschillen in
cultuureducatie in het primair onderwijs zijn en dat er ruimte is voor
verbetering. In het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel
2019-2026 is de gezamenlijke ambitie voor cultuuronderwijs van
provincie, gemeenten en schoolbesturen vastgelegd. Het Bestuurlijk
Kader wordt op 6 maart 2019 ondertekend door de betrokken partijen.
BESLUIT:
1. Het Bestuurlijk Kader cultuur en onderwijs Overijssel ondertekenen.
2. De portefeuillehouder cultuur machtigen het Bestuurlijk Kader
namens de gemeente Losser te ondertekenen.

6

Beslissing op het ingediende bezwaarschrift van 26 november 2018.
Het bezwaarschrift is gericht tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van 7 januari 2016, verzonden 8 januari
2016. Daarin wordt besloten om nieuwe nummering toe te kennen aan
de woning met inwoning van bezwaarde.
Het ingediende bezwaarschrift wordt, overeenkomstig het advies van de
bezwarencommissie van 7 januari 2019, niet ontvankelijk verklaard.
BESLUIT:
Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie van 7 januari
2019 het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren.

7

Asbesthoudende daken
Na 2024 zijn asbesthoudende daken verboden in Nederland. Uit een
dakenscan in opdracht van de Provincie Overijssel is naar voren
gekomen dat er in Losser 1555 asbest verdachte daken zijn,
voornamelijk op bijgebouwen van woningen.
De gemeente Losser wil de eigenaren van de woningen attenderen op
de mogelijkheden voor sanering van hun asbesthoudende daken. In een
brief worden eigenaren hierover geïnformeerd. Via deze brief worden zij
ook gelijk uitgenodigd voor een informatieavond. Samen met de vier
Noordoost Twentse gemeenten wordt een samenwerkingsverband
aangegaan met iChoosr.
IChoosr verzorgt een collectieve aanbesteding voor iedereen die hier
gebruik van wil maken. Na de aanbesteding krijgt iedereen die hier aan
mee heeft gedaan een aanbod om hun dak te laten saneren. Uiteraard
kan men het aanbod alsnog, ook na aanbesteding, weigeren.
BESLUIT:
1. Samen met de vier Noordoost Twentse gemeenten de samenwerking
aangaan met iChoosr op het gebied van asbesthoudende daken;
2. De Raad informeren middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief.

8

Nadere regels financiële compensatie Wasservice Losser
Sinds januari 2019 is de algemene voorziening Wasservice Losser
beschikbaar voor alle inwoners woonachtig in de gemeente Losser. Voor
deze was- en strijkservice betalen de gebruikers een bijdrage aan de
aanbieder van deze algemene voorziening.
Om te waarborgen dat de Wasservice Losser ook voor hulpbehoevende
inwoners met een inkomen op het niveau van het sociaal minimum
algemeen gebruikelijk is, is de Financiële compensatieregeling
Wasservice Losser opgesteld.

BESLIUT:
De nadere regels Financiële compensatie Wasservice Losser 2019 vast
te stellen.
9

Verkoop/aankoop gronden en realisatie terrasoverkapping nabij
Irenestraat 4 de Lutte
Op 7 maart 2017 heeft de raad het visiedocument “Kwaliteitsimpuls de

Lutte” vastgesteld met als doel de leefbaarheid in de Lutte te vergroten.
Om uitwerking te kunnen geven aan deze visie is het noodzakelijk 2
percelen aan te kopen en 1 perceel te verkopen:
- Aan te kopen perceel 1 (groot 374 m2) wordt toegevoegd aan het
toekomstig centrumplein en is benodigd voor fietsparkeren.
- Aan te kopen perceel 2 (groot 26 m2) wordt toegevoegd aan het
toekomstig centrumplein en is benodigd voor fietsparkeren.
- Te verkopen perceel 3 (groot 190 m2) wordt betrokken bij
horecaonderneming ’t Lutters Kwartier en is benodigd voor de realisatie
van een terrasoverkapping.
Alle percelen worden tegen getaxeerde waarde verkocht c.q.
aangekocht. De nadere voorwaarden zijn neergelegd in bijgevoegde
overeenkomsten. Het college wordt geadviseerd in te stemmen met de
aan- en verkoop van de betreffende gronden. Met toepassing van
artikel 2.1. van de ‘Beleidsregels Planologische

Afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser’ kan – met
inachtneming van de gestelde voorwaarden - medewerking worden
verleend aan de realisatie van de terrasoverkapping.
BESLUIT:
1. Instemmen met de aankoop van een perceel grond nabij
Plechelmusstraat 3 voor de getaxeerde prijs van € 40,--per m2 , totaal
14.960,-- k.k.
2. Instemmen met de aankoop van een perceel grond nabij Irenestraat 4
in De Lutte voor de getaxeerde prijs van € 160,-- per m2 k.k., totaal €
4.160,-- k.k
3. Instemmen met de verkoop van een perceel grond nabij Irenestraat
de Lutte voor de getaxeerde prijs van € 160,-- per m2, totaal
€ 30.400,-- k.k.

4. Met toepassing van artikel 2.1. van de "Beleidsregels Planologische
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser" medewerking verlenen
aan de realisatie van een terrasoverkapping ten behoeve van
horecaonderneming ’t Lutters Kwartier;
5. Een goede architectonische uitwerking van de terrasoverkapping als
voorwaarde stellen om medewerking te verlenen;

6. Een akoestisch onderzoek stemgeluid als voorwaarde stellen om
medewerking te verlenen;
7. Met verzoeker een verhaalscontract planschade afsluiten.
10

Verzoek groepsaccommodaties Bentheimerstraat 80 te de Lutte
Namens de eigenaar van het perceel Bentheimerstraat 80 te de Lutte is
middels een principeverzoek gevraagd aan uw college om medewerking
te verlenen aan de bouw van groepsaccommodaties in het agrarisch
gebied aansluitend aan bestemmingsvlak van het horecabedrijf aldaar.
Het verzoek is in strijd met het geldende beleid en met een goede
ruimtelijke ordening.
Voorgesteld wordt geen medewerking aan het verzoek te verlenen.
BESLUIT:
Geen medewerking verlenen aan het bouwen van groepsaccommodaties
op het perceel Bentheimerstraat 80 te de Lutte.

