GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 09.O (02-03-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
02-03-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 8
Conform akkoord.

2.a

Verslag BenW week 8 extra
Conform akkoord

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Annotatie t.b.v. vergadering AB Omgevingsdienst Twente d.d. 5 maart
2021 (21Z00517)
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Twente (en daarbij tevens voor het portefeuillehouders overleg VTH) wordt een
annotatie voorbereid. De annotatie geeft richting voor de beantwoording van de
vragen of de instemming die wordt gevraagd aan de bestuurders.
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de vraagpunten in het Algemeen
Bestuur van de omgevingsdienst Twente d.d. 5 maart 2021, zoals vermeld in
bijgevoegd advies.

5

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
(21Z00419)
Het Rijk vraagt gemeenten om de regeling Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK) uit te gaan voeren. Deze regeling ondersteunt
huishoudens die ten gevolge van de coronacrisis een substantiële
inkomensterugval hebben en daardoor problemen hebben om hun
noodzakelijke eigen woonkosten te betalen. Voor de uitvoering van deze
regeling zijn nu beleidsregels opgesteld.
BESLUIT:
1. Vaststellen beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
(TONK)
2. Via raadsinformatiebrief de raad informeren.

6

GR Gezondheid en GR Recreatieschap (21Z00363)
In het kader van de transitie van de Regio Twente wordt de huidige Regeling
Regio Twente omgezet in een GR Gezondheid. Daarnaast wordt een nieuwe
bedrijfsvoeringsregeling GR Recreatieschap Twente opgericht. Ingestemd
wordt met de wijziging van de GR Regio Twente naar de GR Gezondheid en
met het oprichten van de GR Recreatieschap Twente. Verder wordt de

gemeenteraad op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet
gemeenschappelijke regelingen gevraagd om toestemming voor beide
besluiten.
BESLUIT:
1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de
bedrijfsvoerings-organisatie Recreatieschap Twente, overeenkomstig de bij dit
besluit gevoegde regeling oprichten.
2. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de Regeling
Regio Twente in zijn geheel wijzigen in de Gemeenschappelijke regeling
Gezondheid, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling.
3. De gemeenteraad voorstellen toestemming te verlenen voor de oprichting
van het Recreatieschap Twente en de wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke regeling Gezondheid.
7

Beantwoording artikel 39 vragen D66 met betrekking tot het al dan niet
vestigen van een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied. (21Z00313)
D66 heeft artikel 39 vragen gesteld met betrekking tot het al dan niet vestigen
van een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied. Artikel 39 van het Reglement
van orde van de gemeenteraad geeft aan dat deze vragen schriftelijk door het
college moeten worden beantwoord. In bijgaande brief worden de vragen
beantwoord.
BESLUIT:
Instemmen met de aangevulde schriftelijke beantwoording van de artikel 39
vragen met betrekking tot het al dan niet vestigen van een niet-agrarisch bedrijf
in het buitengebied.

8

Aanvraag omgevingsvergunning afwijken gebruiksvoorschriften
jaarronde begrazing op 3 percelen noordelijk gelegen van Koppelboerweg
18, De Lutte (20Z02337)
Op 7 oktober 2020 is via het Omgevingsloket een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend, voor het afwijken van de
gebruiksvoorschriften van het ‘Provinciaal inpassingplan (PIP) Landgoed
Oldenzaal’ om het gehele jaar begrazing met een maximaal aantal vee (1,5
GVE/ha) toe te staan op de 3 percelen noordelijk gelegen van Koppelboerweg
18, De Lutte. De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften,
omdat alleen halfjaarlijkse begrazing op de percelen is toegestaan. In dit geval
kan alleen afgeweken worden met een buitenplanse afwijking. Daarbij is
instemming van de gemeenteraad nodig omdat het college van burgemeester
en wethouders anders geen omgevingsvergunning kan verlenen. Dit voorstel
beoogt de jaarronde begrazing, met uitzondering van het noordoostelijke deel
van de percelen mogelijk te maken
BESLUIT:
1. Onder voorwaarden in te stemmen met de aanvraag.
2. De raad op grond van artikel 2.27 van de Wabo voor te stellen een
verklaring van geen bedenkingen af te geven voor instemmen met afwijking
van de gebruiksvoorschriften begrazing.
3. Na afgifte verklaring van geen bedenkingen de besluitvormingsprocedure
starten en ontwerpbesluiten ter inzage leggen.

9

Vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente 3 maart 2021 (21Z00477)
Op 3 maart 2021 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie
met betrekking tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college.
Dit standpunt wordt meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
Verder wordt de raad geïnformeerd over de inhoud van de vergadering en de
door het college ingenomen standpunten.
BESLUIT:
1. De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente van 3 maart 2021
vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief informeren over het
gemeentelijk standpunt, waarbij de gemeentelijk vertegenwoordiger het
mandaat krijgt de brief te wijzigen naar aanleiding van de uitkomsten van de
vergadering

10

Raadsinformatie en dashboard Corona (20Z00801)
Als gevolg van het Corona-virus zijn door of namens uw college maatregelen
genomen in de aanpak ter bestrijding van dit virus en ter verzachting van de
gevolgen hiervan. De maatregelen sluiten aan op en/of hebben betrekking op
de uitvoering van de door het Rijk vastgestelde maatregelen. De raad is door
uw college in een aantal eerdere raadsinformatiebrieven geïnformeerd over
maatregelen en ontwikkelingen. Via de Corona-dashboards werd de raad op
de hoogte gehouden van de effecten van Corona op de lokale samenleving.
Dit voorstel adviseert het college de raad te informeren over de actuele stand
van zaken middels een raadsinformatiebrief en dashboard Corona over januari
jl. .
BESLUIT:
De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief en Dashboard Corona
informeren over de voortgang in de aanpak, getroffen maatregelen en lokale
effecten met betrekking tot het Corona-virus.

