GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 9.O (1-3-2022)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

01-03-2022

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

G.J. Kok

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, G. Kok, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 7
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Voorstel versterking samenwerking leerplicht en RMC (22Z00378)
Twente kent al langer goede resultaten als het gaat om het voorkomen
van voortijdige schooluitval. Twente voldoet aan de landelijke
doelstellingen en scoort lager dan het gemiddelde in Nederland. Om die
resultaten verder te verbeteren is het nodig om intensiever met elkaar
en met name het MBO samen te werken.
BESLUIT:
1. Het voorstel ‘Versterking samenwerking leerplicht (LP) – Regionale

Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) in Twente’ vast te stellen;

2. De gemeenteraad informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
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Uitvoering maatschappelijke begeleiding Wi 2021(22Z00331)
Per 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nieuwe Wet
inburgering. Dit betekent dat zij in het nieuwe inburgeringsstelsel de
regie krijgen en verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van
inburgeringstrajecten, de begeleiding van inburgeraars en de
bevordering van de zelfredzaamheid van statushouders. Net als in de
oude Wet inburgering worden statushouders gedurende de eerste fase
van de inburgering begeleid en ondersteund door de gemeente waar zij
gehuisvest worden. Dit heet maatschappelijke begeleiding. Het doel van
maatschappelijke begeleiding is ervoor te zorgen dat statushouders
zelfredzaam worden en volwaardig kunnen participeren in onze
samenleving. De maatschappelijke begeleiding willen we voor de

periode van 2022 tot 2024 beleggen bij stichting Impuls, met een optie
op verlenging van twee jaar.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het beleggen van de maatschappelijke begeleiding
van statushouders in het kader van de nieuwe Wet inburgering 2021 bij
stichting Impuls voor een periode van twee jaar (2022-2024) met een
optie tot verlenging van twee jaar.
2. De raad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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Schriftelijke vragen fractie VVD ex artikel 39 RvO inzake
verkeerssituatie Scholtinkstraat (22Z00319)
De fractie van VVD heeft schriftelijke vragen gesteld, op grond van
artikel 39 van het Reglement van Orde van de raad der gemeente
Losser, over de verkeerssituatie aan de Scholtinkstraat.
Door middel van bijgaande brief wordt de fractie van VVD geïnformeerd
over het standpunt van het college m.b.t. de verkeerssituatie aan de
Scholtinkstraat.
BESLUIT:
De fractie van VVD door middel van bijgaande brief informeren over de
verkeerssituatie aan de Scholtinkstraat.
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Structurele borging van het multifunctioneel team op het ROC van
Twente (22Z00266)
Externe specialistische hulpverlening is soms nodig om vroegtijdig
begeleiding/behandeling te bieden aan studenten om nog grotere
problemen en daarmee ook voortijdig schoolverlaten te voorkomen. In
de afgelopen jaren heeft het Loopbaancentrum van ROC van Twente
zich binnen de schoolmuren ontwikkeld tot een multifunctioneel team,
waarbij inzet van externe specialistische hulpverlening (JGZ, Tactus,
Mediant) heeft plaatsgevonden. Dit heeft tot mooie resultaten geleid.
Middels dit voorstel wordt de wijze van deze reeds bewezen
samenwerking geborgd binnen één besluitvormingsgremium met een
bestuurlijk vertegenwoordiger. In het Algemeen Bestuur van de
Gezondheid GR op 26 januari 2022 is besloten dat dit voorstel
doorgeleid wordt naar de colleges.
BESLUIT:
1. Afstemmend te spreken in het Bestuurlijk Overleg Samen14 op
jaarlijkse basis over de voortzetting en financiering van de preventieve

inzet door JGZ, Mediant en Tactus in het ROC van Twente;
2. De bekostiging van het multifunctionele team (verslavingszorg en
GGZ) vast te stellen op basis van de verdeelsleutel die ook wordt
toegepast voor de JGZ;
3. In 2022 OZJT te laten onderzoeken welke rol de zorgverzekering in
de structurele bekostiging van het multifunctionele team
(verslavingszorg en GGZ) kan spelen;
4. Toekennen van middelen na het jaarlijkse afstemmende
evaluatiemoment (€ 3.029, - in 2022) in het Bestuurlijk Overleg
Samen14, waarbij ook de zienswijze van de Stuurgroep Twentse Belofte
wordt betrokken in haar bespreking;
5. Vanaf 2025 de bekostiging van de JGZ-activiteiten toe te voegen aan
de betalingssystematiek voor het multifunctionele team;
6. Te kiezen voor een bestuurlijk vertegenwoordiger die bestuurlijk
opdrachtgever is vanuit de 14 Twentse gemeenten en ook zitting heeft
in de Stuurgroep Twentse Belofte.
8

Vergadering algemeen bestuur GR Gezondheid (22Z00017)
Op 2 maart 2022 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur van de GR Gezondheid gepland. Vooraf wordt de gemeentelijke
reactie met betrekking tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld
door het college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger.
BESLUIT:
De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur GR Gezondheid van 2 maart
vaststellen.
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Het bouwen van een bijgebouw op het perceel Mensmanweg 14 in
Beuningen (21Z03226)
Er is een omgevingsvergunning ingediend om een bijgebouw te
realiseren aan de Mensmanweg 14 te Beuningen. Het gevraagde past
niet binnen het bestemmingsplan ‘‘Partiële herziening Buitengebied,
verzamelplan 2020’’ waar de gronden zijn bestemd tot de

enkelbestemming ‘Wonen’, omdat het niet mogelijk is om voorbij de
voorgevel van een woning een bijbehorend bouwwerk te realiseren.
Ruimtelijk is het gevraagde aanvaardbaar in afstemming met de
welstandscommissie. Door middel van het kruimelgevallenbeleid kan
het gevraagde met maatwerk mogelijk gemaakt worden (Artikel 2.1, lid
2 van het gemeentelijke beleid "Planologische afwijkingsmogelijkheden
2018 gemeente Losser".).

BESLUIT:
1. Medewerking te verlenen aan het bouwen van een bijgebouw aan de
Mensmanweg 14 te Beuningen, door toepassing van artikel 2.1 Plaatsen
van een bijbehorend bouwwerk buiten de bebouwde kom lid 2, van de
‘Beleidsregels Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente
Losser".
2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst af te sluiten.
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Zoeker Esch 8b in Losser (kleinschalige bierbrouwerij Dinkelbieren)
(21Z02618)
Aanvrager heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend inzake
het perceel Zoeker Esch 8b in Losser, ten behoeve van een kleinschalige
bierbrouwerij (Dinkelbieren) met daaraan ondergeschikt rondleidingen
met een proeflokaal en productiegebonden detailhandel (bier).
Op grond van het geldende bestemmingsplan “bestemmingsplan De

Zoeker Esch - de Pol” is een en ander ter plaatse niet toegestaan. Dit
kan worden toegestaan op grond van de gemeentelijke Beleidsregels
Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2018.
Voor de afwijking is een besluit van het college noodzakelijk.
Voorgesteld wordt om hieraan onder voorwaarden medewerking te
verlenen.
BESLUIT:
1. Onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het gebruiken van
een deel van het bestaande bedrijfspand aan de Zoeker Esch 8b ten
behoeve van een kleinschalige bierbrouwerij (Dinkelbieren) en hieraan
ondergeschikt rondleidingen met een proeflokaal en
productiegebonden detailhandel (bier), in afwijking van het geldende
"bestemmingsplan De Zoeker Esch - de Pol" (op basis van de
Beleidsregels Planologische Afwijkingsmogelijkheden 2018);
2. Een planschadeovereenkomst af te sluiten met de aanvrager;
3. Te besluiten dat geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden.
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Vaststelling wijzigingsplan de Fleuerweg 1 in Overdinkel (21Z02025)
Het college heeft op 21-12-2021 besloten om in te stemmen met het
ontwerp wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan
Fleuerweg 1, Overdinkel”, in het kader van een Rood voor Rood

ontwikkeling. Het plan heeft daartoe zes weken ter visie gelegen, om
een ieder de mogelijkheid te bieden zienswijzen in te dienen. Tevens
heeft het college besloten om een planschadeovereenkomst af te
sluiten met de aanvrager. Tot slot heeft het college besloten dat voor

het wijzigingsplan géén m.e.r.- procedure doorlopen hoeft te worden.
Op het ontwerp wijzigingsplan zijn geen zienswijzen ingediend en
inmiddels is de planschadeovereenkomst getekend. Het college kan
daarmee het “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Fleuerweg
1, Overdinkel” ongewijzigd vaststellen.
BESLUIT:
In te stemmen met het vastgestelde wijzigingsplan "Bestemmingsplan
Buitengebied wijzigingsplan Fleuerweg 1, Overdinkel".
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Aanvraag bouwen van een woning Rosmolen 61, de Lutte (21Z01142)
Er is een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een
vrijstaande woning aan de Rosmolen 61. De gevraagde woning kan op
grond van het bestemmingsplan niet worden gebouwd (zie ‘inleiding’).
Er kan alleen medewerking worden verleend aan de hand van een
uitgebreide afwijkingsprocedure.
Dit kan als het gevraagde past binnen het gemeentelijke beleid, er voor
het overige geen belemmeringen zijn en het gevraagde ruimtelijk
stedenbouwkundig acceptabel is. Daarvan is in dit geval sprake.
Concreet betekent dit dat het bouwplan samen met een ruimtelijke
onderbouwing, zes weken ter inzage wordt gelegd om een ieder de
mogelijkheid te bieden zienswijzen in te dienen. Naar aanleiding van al
dan niet ingediende zienswijzen kan de omgevingsvergunning worden
verleend.
BESLUIT:
1. Medewerking te verlenen aan een uitgebreide afwijkingsprocedure op
grond van een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure (art. 2.12,
eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º) voor de bouw van een
vrijstaande woning op het perceel Rosmolen 61 te de Lutte;
2. De ruimtelijke onderbouwingen met bijbehorende plannen zes weken
ter inzage te leggen om een ieder de mogelijkheid te bieden
zienswijzen in te dienen;
3. Een planschadeovereenkomst met de aanvrager af te sluiten.
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Gebiedsagenda Overdinkel (21Z00596)
Na de grootschalige investeringen in de fysieke leefomgeving met het
programma ‘Hart voor Overdinkel’, is het proces gestart met het doel
om een gebiedsagenda op te stellen teneinde vanuit sociaal en
economisch perspectief de vitaliteit van het dorp verder te verbeteren.
De verkregen input is in de gebiedsagenda Overdinkel gebundeld en
onderverdeeld in 6 thema’s met daarbij behorende actiepunten. Op de

taakvelden als veiligheid, armoedebestrijding, participatie, jeugdzorg,
en inburgering wordt al voortdurend inzet gepleegd. Voorgesteld wordt
de gebiedsagenda vast te stellen en regie op uitvoering te nemen in het
vervolgproces. Gesprekspartners worden schriftelijk over uw besluit en
het vervolgproces geïnformeerd (met toezending van de
gebiedsagenda) en uitgenodigd gezamenlijk verder te werken aan
uitvoering van de gebiedsagenda Overdinkel.
BESLUIT:
1. Bijgevoegde gebiedsagenda Overdinkel vaststellen;
2. participanten onder dankzegging voor de medewerking schriftelijk
informeren over de inhoud van de agenda en het vervolgproces;
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Ontwerp wijzigingsplan Beuningerstraat 8, de Lutte (19Z01323)
Op 15-05-2019 heeft uw college besloten dat in principe de bereidheid
bestaat om via een wijzigingsplan medewerking te verlenen aan de
realisatie van een Rood voor Rood plan aan de Beuningerstraat 8 te de
Lutte. Tevens heeft uw college besloten dat, alvorens het wijzigingsplan
wordt vastgesteld, een planschadeverhaalovereenkomst moet worden
gesloten. Aanvrager heeft voor het Rood voor Rood plan een
wijzigingsplan opgesteld dat in overeenstemming is met het geldende
beleid en daarnaast is inmiddels een planschadeovereenkomst gesloten.
Voorgesteld wordt dan ook om het voor de Rood voor Rood
ontwikkeling opgestelde wijzigingsplan in procedure te brengen.
BESLUIT:
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan "Bestemmingsplan
Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte" en het plan zes
weken ter visie te leggen om een ieder de mogelijkheid te bieden
zienswijzen in te dienen;
2. Te besluiten dat voor het wijzigingsplan géén m.e.r.- procedure
doorlopen hoeft te worden.

