GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 40.O (05-10-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
05-10-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
A.A. de Jong, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
J. van Dam
,

1

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

2

Verslag BenW week 39
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Vergadering Algemeen Bestuur GBTwente 7 oktober 2021(21Z02427)
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 7
oktober 2021 samengevat.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de
gemeente Losser in de vergadering van het Algemeen
Bestuur van GBTwente van 7 oktober 2021 kenbaar maken.

5

Verzoek om bouw woningen aan de Rosmolen 47 en Wipmolen 10-10A te
De Lutte (21Z02259)
Er zijn twee aanvragen om bouwvergunning ingediend voor
de bouw van een tweekapper aan de Wipmolen 10/10A en de
bouw van een vrijstaande woning aan de Rosmolen 47. De
gevraagde woningen kunnen op grond van het
bestemmingsplan niet worden gebouwd. 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 de bouwplannen 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. Het voornemen uit te spreken om medewerking te
verlenen met een uitgebreide afwijkingsprocedure op
grond van artikel 2.12 Wabo aan:
a. de bouw van een tweekapper op het perceel

Wipmolen 10-10A te de Lutte;
b. de bouw van een vrijstaande woning op het
perceel Rosmolen 47 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.
6

Programmabegroting 2022 met meerjarenperspectief (21Z01551)
De gemeenteraad dient de Programmabegroting 2022 vast te
stellen en kennis te nemen van de sluitende meerjarenraming.
De begroting 2022 ligt voor. Voorgesteld wordt met deze
Programmabegroting in te stemmen.
BESLUIT:
1. Instemmen met de Programmabegroting 2022-2025
van de gemeente Losser.
2. De Programmabegroting met bijgevoegd raadsvoorstel
ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
3. De portefeuillehouder Financiën te mandateren om
voor de verzending van de Programmabegroting aan
de raad, indien nodig, nog kleine aanpassingen aan te
(laten) brengen.

7

Intentieovereenkomst oprichting Beheermaatschappij biogas - groen gas
in Noordoost Twente (21Z01371)
Binnen en buiten de Noordoost Twentse gemeenten liggen
kansen om via kleinschalige mestvergisting biogas en groen
gas op te wekken als alternatief voor fossiel aardgas. Daarom
heeft het college medio dit jaar ingestemd om, samen met de
Noordoost Twentse gemeenten, te werken aan een
bedrijfsplan voor een nieuwe entiteit om biogas vanuit
mestvergisters om te zetten in groen gas.
Om de verdere samenwerking tussen betrokken partijen te
structureren, intenties en afspraken vast te leggen en de
aanvraag van SDE subsidie door 10 boeren uit Beuningen en
De Lutte en 8 boeren uit Noord Deurningen in de
najaarsronde mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat de
intentie tot samenwerking wordt vastgelegd.
BESLUIT:
1. Instemmen met de inhoud van de intentieovereenkomst
(‘Letter of Intent’), om samen te komen tot een biogas /
groen gas entiteit in Noordoost Twente;
2. Wethouder van Essen machtigen de verklaring te
ondertekenen (besluit burgemeester).

