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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 14-03-2023 
Tijd 9:00 - 12:00 
Locatie Kamer Burgemeester 
Voorzitter C.A.M. Kroon 
Aanwezigen J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, C.A.M. (Cia) Kroon, J. (Jimme) Nordkamp 

en M.J.H. (Marian) Oosterbroek 
Toelichting , 
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Uitnodigingenlijst 
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 
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Verslag BenW week 10 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Beantwoording schriftelijk vragen fractie VVD ex artikel 39 RvO over 
verbouwing horecagelegenheid (23Z00433) 
De fractie van de VVD Losser heeft schriftelijke vragen gesteld, op grond van 
artikel 39 van het Reglement van orde van de raad der gemeente Losser over 
de gedane investeringen in de horecagelegenheid van zwembad 
Brilmansdennen. 
Door middel van bijgaande brief wordt de VVD fractie geïnformeerd over het 
standpunt van het college in deze. 
 
BESLUIT: 
De vragen van de fractie van de VVD beantwoorden met bijgaande brief m.b.t. 
de verbouwing en vernieuwing van de horecagelegenheid van zwembad 
Brilmansdennen. 
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Beantwoording artikel 39vragen VVD inzake lokale inkoop (22Z02958) 
De VVD heeft op 23 december gevraagd, vanuit haar controlerende taak, een 
overzicht te verstrekken waarin alle inkopen van goederen en diensten door de 
gemeente staan vermeld over het jaar 2022. 
Met dit voorstel geven we antwoord op deze artikel 39 vraag. 
 
BESLUIT: 
De artikel 39 vraag van de VVD-fractie over inkoop 2022 met bijgaande brief 
beantwoorden. 
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Intentieverklaring versnellingsagenda “nieuw perspectief voor Twents 
platteland” (23Z00445) 
Er komen grote opgaven in het buitengebied op ons af op het gebied van 
Stikstof, water, bodem biodiversiteit etc. De gemeente Losser werkt samen met 
partners aan een toekomstige landbouw, versterking van de natuur en een 
sociaaleconomisch sterk platteland. De versnellingsagenda “nieuw perspectief 
voor Twents platteland” is één van de manieren om hieraan te werken. Het 
college heeft kennis genomen van de versnellingsagenda en mandateert 
wethouder J. Nordkamp om de intentie verklaring te ondertekenen namens de 
gemeente Losser om ook op deze wijze met partners uitvoering te geven aan 
verbetering van een toekomstbestendig platteland 
 



BESLUIT: 
1. Instemmen met de intentieverklaring tot participatie versnellingsagenda 
"Nieuw perspectief voor Twents platteland"; 
2. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren. 
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Aanbesteding Leader coördinator(23Z00425) 
De gemeente Losser is als penvoerder namens de 4 Noordoost Twente 
gemeenten voornemens de opdracht te gunnen aan één opdrachtnemer voor 
het leveren van een LEADER-coördinator voor Noordoost Twente ten behoeve 
van de coördinatiewerkzaamheden LEADER voor de LEADER periode 2023-
2027. De aanbestedingsprocedure is gevolgd en er is één kandidaat 
opdrachtnemer die voor de gunning in aanmerking komt. Daarvoor is het nodig 
dat uw college een formeel besluit neemt in te stemmen met de voorgenomen 
gunning. 
 
BESLUIT: 
Instemmen met de voorgenomen gunning aan MARB Consultancy BV voor het 
uitvoeren van de coördinatie werkzaamheden LEADER Noordoost Twente voor 
de periode 2023-2027 
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Voorlopige aanwijziging Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gronden 
Hannekerveldweg (22Z02442). Besluit van 07-03-2023 
De Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) geeft gemeenten de mogelijkheid om 
een (publiekrechtelijk) voorkeursrecht te vestigen. Dat betekent dat een 
eigenaar (of beperkt gerechtigde) van een onroerende zaak niet tot verkoop 
mag overgaan, voordat de betreffende onroerende zaak of het beperkte recht 
aan de gemeente is aangeboden. Voor een aantal nader genoemde percelen 
nabij de hoek Honingloweg en Lutterstraat wordt voorgesteld om over te gaan 
tot de vestiging van het voorkeursrecht. Dit geeft de 
gemeente de mogelijkheid om regie te houden op de ontwikkeling van een 
grootschalige uitbreidingslocatie woningbouw aangrenzend aan de kern Losser 
en bestaand woongebied. 
 
BESLUIT: 
Op grond van het bepaalde in artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) 
gronden in Losser voorlopig aan te wijzen voor de duur van maximaal 3 
maanden als gronden waarop de Wvg van toepassing is; de gronden zijn 
vermeld op de bij dit voorstel behorende kadastrale tekening en de bij dit 
voorstel behorende lijst van percelen; 
2. De gemeenteraad in ontwerp voor te stellen op grond van artikel 5 Wet 
voorkeursrecht gemeenten, percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10-15, 
24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn; 
3. De terinzagelegging van dit besluit bekend te maken in de Staatscourant, op 
de gemeentepagina van het plaatselijk huis aan huis blad en op de website van 
de gemeente opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 6 van de Wvg 
ontstaat en dit besluit in te schrijven in het gemeentelijk beperkingenregister. 
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