GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 34.O (20-08-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

20-08-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon en A.J. Prins

Toelichting

1

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

2

Verslag BenW week 33
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Concept-Strategie 2020-2023 Twente Milieu (19Z02356 )
Twente Milieu heeft haar strategische doelstellingen en strategie
vastgelegd in de concept-strategie 2020-2023 Twente Milieu. Dit
concept wordt definitief vastgesteld door de AVA van Twente Milieu
N.V.
Twente Milieu wil een sterk, sociaal en duurzaam bedrijf zijn met
stevige ambities. Twente Milieu kiest ervoor om samen met de regionale
partners aan de volgende drie ambities in de komende periode concreet
invulling te geven:
1. We zijn actief en dichtbij.
2. We onderscheiden ons in kwaliteit en vakmanschap.
3. We doen dit in een innovatief en circulair Twente.
Het college neemt kennis van deze strategie.
Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd middels een
raadsinformatie via de commissie Ruimte, om eventuele wensen en
bedenkingen mee te geven aan het college.
BESLUIT:
1. Instemmen met de concept-Strategie 2020-2023 behoudens
hetgeen is geschreven op pag. 17 onder kop ‘Samen met gemeenten"
van genoemde Strategie waarin gesteld wordt dat Twente Milieu:
"Dé samenwerkingspartner voor gemeenten op het gebied van
afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte. Aanspreekpunt voor
ambtenaren, raadsleden en bestuurders omtrent vraagstukken in hun

gemeente." en dit als zienswijze in te brengen bij Twente Milieu.
2. Middels bijgevoegde raadsinformatie aan de raad te vragen, via de
commissie Ruimte haar wensen en bedenkingen mee te geven aan het
college.
5

Beantwoording vragen art. 39 RVO Burgerforum over landschapsbeleid
(19Z02232)
Door de fractie van Burgerforum zijn 6 vragen geformuleerd
betreffende het landschapsbeleid van de gemeente Losser.
Het college geeft bij de beantwoording van deze vragen de actuele
stand van zaken weer.
BESLUIT:
Instemmen met de beantwoording van de artikel 39 RvO vragen van de
Burgerforum-fractie inzake landschapsbeleid
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Concept-Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023 (19Z01540)
Twence heeft haar strategische doelstellingen en strategie vastgelegd in
een concept-Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023. Dit concept
wordt definitief vastgesteld door de AVA van Twence Holding B.V. op 1
oktober 2019. Voor de periode 2020-2023 heeft Twence de
strategische lijnen geactualiseerd, aansluitend op de ontwikkelingen in
de omgeving. In deze periode staan de volgende strategische lijnen
centraal:
• Een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de duurzame
regionale energievoorziening
• Meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa produceren om
daarmee de grondstofkringlopen te sluiten.
Het college stemt in met het concept-Strategisch beleidsplan.
Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd middels een
raadsinformatie via de commissie Ruimte, om eventuele wensen en
bedenkingen mee te geven aan het college.
BESLUIT:
1. Instemmen met de het concept-Strategisch beleidsplan 2020-2023
en de strategie beschreven op pag. 5 van onder punt 1. waarin gesteld
wordt dat in deze periode de volgende strategische lijnen centraal
staan:
a. Een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de duurzame
regionale energievoorziening
b. Meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa produceren om
daarmee de grondstofkringlopen te sluiten.

2. Middels bijgevoegde raadsinformatie aan de raad te vragen, via de
commissie Ruimte haar wensen en bedenkingen mee te geven aan het
college.
7

Vastellen definitief plaatsingsplan nieuwe verzamelcontainers
(19Z00467)
In het collegevergadering van 9 april 2019 is besloten om het ontwerp
“Plaatsingsplan verzamelcontainers” voor huishoudelijk restafval,
Verpakkingsglas, Textiel en
Verpakkingenmateriaal ter inzage te leggen voor inspraak. Het
ontwerpbesluit is in de periode van 18 april 2019 tot en met 3 juli 2019
ter inzage gelegd voor inspraak. In deze periode zijn er drie zienswijzen
binnen gekomen tegen de plaatsing van de verzamelcontainers
De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding om de locatie van de
verzamelcontainers te wijzigen. In de bijlage is de zienswijzenota ten
aanzien van de zienswijzen
opgenomen.
BESLUIT:
Nu de ingediende zienswijzen geen aanleiding zijn voor wijziging
instemmen met het definitief "Plaatsingsplan verzamelcontainers" voor
huishoudelijk restafval, Verpakkingsglas, Textiel en
Verpakkingenmateriaal.

