GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 26.O (27-6-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
27-06-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, J. (Jimme)
Nordkamp en M.J.H. (Marian) Oosterbroek
,

1

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

2

Verslag BenW week 25
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang Oekraïners
Conform akkoord.

5

AB-vergadering OLCT 30 juni 2022 (22Z01333)
Op 30 juni 2022 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur
van het OLCT gepland. De gemeente wordt in het algemeen bestuur
vertegenwoordigd door wethouder Oosterbroek. De standpunten voor de
inhoudelijke onderwerpen voor deze vergadering worden vastgesteld en
meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.
BESLUIT:
1. De inhoudelijke standpunten voor de vergadering van het algemeen bestuur
van het OLCT op 30 juni 2022 vaststellen.
2. De standpunten meegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger.

6

Uitbreiding van de woning aan de Markedal 1 te Losser (22Z00817)
Het plan betreft het uitbreiden van een woning op het perceel Markedal 1 te
Losser. De woning wordt gedeeltelijk uitgebreid op een gedeelte van het
perceel met de bestemming 'Tuin'. Volgens de regels uit het bestemmingsplan
is het binnen de bestemming ‘Tuin’ niet toegestaan te bouwen. Via een
afwijking van het bestemmingsplan kan besloten worden alsnog mee te werken
aan de uitbreiding van de woning.
BESLUIT:
In te stemmen met een afwijking van het bestemmingsplan - middels Artikel 2.1
van de "Beleidsregels Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente
Losser" - voor het uitbreiden van een woning ter plaatse van de
tuinbestemming op het perceel Markedal 1 in Losser. Onder voorwaarde dat
hier voor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

7

Jaarverantwoording kinderopvang 2021 (22Z00805)
Op grond van artikel 67 van de Wet Kinderopvang (Wko) dient het college een
jaarverantwoording kinderopvang vast te stellen. In deze verantwoording staan
alle toezicht- en handhavingszaken die in het voorgaande kalenderjaar zijn
verricht. De verantwoording is ter informatie aan de gemeenteraad en in
afschrift aan de minister van OCW

BESLUIT:
1. De jaarverantwoording Kinderopvang 2021 vast te stellen
2. De Gemeenteraad te informeren middels een raadinformatiebrief over de
jaarverantwoording Kinderopvang 2021.
8

Mandaatbesluit Convenant Infrastructuur OV (22Z00701)
Het College van B&W heeft op 25-03-2022 kennisgenomen van het convenant
infrastructuur OV en toenmalig Wethouder Prins gemandateerd om namens
het College van B&W te ondertekenen.
Doordat ondertekening niet heeft kunnen plaatsvinden voor haar afscheid als
Wethouder dient de nieuwe/huidige portefeuillehouder te worden
gemandateerd om ondertekening alsnog te kunnen laten plaatsvinden.
Voor het -namens het College van B&W- ondertekenen van het convenant
dient derhalve Wethouder van Essen, als portefeuillehouder verkeer en
vervoer, gemandateerd te zijn middels een B&W-besluit.
BESLUIT:
Wethouder van Essen te mandateren het convenant infrastructuur OV namens
het College van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Losser te
ondertekenen.

9

Annotatie voor vergadering AB VRT van 7 juli 2022 (22Z01338)
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 7
juli is een annotatie voorbereid. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie over de
inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college. Dit standpunt wordt
meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger (burgemeester) in het
bestuur van de VRT.
BESLUIT:
De gemeentelijke standpunten over de stukken voor de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van donderdag 7 juli 2022
vaststellen.

10

Het afwijken van het bestemmingsplan voor het verhogen van de
maximale toegestane goothoogte van de te realiseren schuur (22Z01020)
De initiatiefnemer heeft een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van
een schuur op het perceel Scholtinkstraat 184 in Losser. Het plan is in strijd
met de voorschriften van de bestemming “Wonen” uit het geldende
bestemmingsplan “Losser Dorp”. Dit omdat het plan voorziet in een goothoogte
van 4,95 m, waar op basis van de regels maximaal 3,5 meter is toegestaan.
Het gevraagde wordt aanvaardbaar geacht. Door middel van toepassing van
het gemeentelijke kruimelgevallenbeleid kan het gevraagde mogelijk gemaakt
worden.
BESLUIT:
1. Medewerking te verlenen aan een maximale goothoogte van 4,95 m voor
een bijbehorend bouwwerk op het perceel Scholtinkstraat 184 in Losser, op
grond van artikel 2.1 Plaatsen van een bijbehorend bouwwerk binnen de
bebouwde kom lid 2, van de ‘Beleidsregels Planologische
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser".
2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst af te sluiten

11

Algemene ledenvergadering VNG 29 juni 2022 (22Z01163)
Op 29 juni 2022 vindt, als onderdeel van het VNG-congres in Westfriesland, de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats. Op de agenda staat
een aantal onderwerpen en moties waarvoor een gemeentelijk standpunt wordt
gevraagd. Over deze inhoudelijke agendapunten wordt een standpunt
ingenomen. Dit standpunt wordt meegegeven aan de aangewezen
gemeentelijk vertegenwoordiger
BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt over de inhoudelijke agendapunten en
ingediende moties voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29
juni 2022 vast te stellen.
2. Wethouder Van Essen aan te wijzen als gemeentelijk vertegenwoordiger.

12

Vergadering Algemeen Bestuur GBTwente 1 juli 2022 (22Z01379)
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van het GBTwente neemt het
college een standpunt in voor de inhoudelijke agendapunten. De standpunten
van gemeente Losser worden ingebracht middels een voorstel. In dit voorstel
zijn de agendapunten van het algemeen bestuur van 1 juli 2022 samengevat.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de gemeente Losser in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van GBTwente van 1 juli 2022 kenbaar
maken.

