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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 03-01-2023 
Tijd 9:00 - 12:00 
Locatie Kamer Burgemeester 
Voorzitter C.A.M. Kroon 
Aanwezigen 
 
Afwezigen: 

J. van Dam, J. C.A.M. (Cia) Kroon, J. (Jimme) Nordkamp en M.J.H. (Marian) 
Oosterbroek 
(Jaimi) van Essen 

Toelichting , 
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Uitnodigingenlijst 
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 
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Verslag BenW week 51 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Aanwijzen collectieve festiviteiten 2023 (22Z02433) 
Jaarlijks worden de dagen waarop de collectieve festiviteiten plaatsvinden 
aangewezen door het college. Tijdens de collectieve festiviteiten mogen 
horecabedrijven meer muziekgeluid ten gehore brengen dan normaal volgens 
het Activiteitenbesluit. 
Voorgesteld wordt Carnaval, Bruegheliaans Festijn, Koningsdag, 
Hellehondsdagen en Oud & Nieuw aan te wijzen als collectieve festiviteiten. 
Contact met Bruisend Overdinkel leert ons dat er geen sprake meer is van een 
collectieve festiviteit in Overdinkel, naast Carnaval, Oud & Nieuw en 
Koningsdag. 
 
BESLUIT: 
1. Aanwijzen collectieve festiviteiten 2023: 
-Gehele gemeente Losser (incl. kernen): 
o Carnaval: vrijdag 17 februari 2023 t/m dinsdag 21 februari 2023. 
o Oud & Nieuw: zondag 31 december 2023. 
o Koningsdag: donderdag 27 april 2023. 
- Dorp Losser: 
o Bruegheliaans Festijn: vrijdag 1 september 2023 t/m zondag 3 september 
2023. 
- Dorp De Lutte: 
o Hellehondsdagen: vrijdag 14 juli 2023 t/m zondag 16 juli 2023. 
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Aanpak energiearmoede (22Z02413) 
Op dit moment hebben we te maken met hoge inflatie, prijsstijgingen en 
oplopende energiekosten. We merken dat inwoners steeds meer moeite 
hebben om de energierekening te kunnen betalen. 
Op 12 december jl. heeft het college een aantal scenario’s voorgelegd aan de 
gemeenteraad waarmee de huidige aanpak van energiearmoede kan worden 
versterkt. De fracties hebben een voorkeur kenbaar gemaakt voor een 
vervolgaanpak. In het raadsvoorstel en bijbehorende oplegnotitie is deze 
aanpak nader toegelicht, waarbij de nadruk ligt op het beschikbaar stellen van 
een maatwerkbudget. 
 
 



BESLUIT: 
De gemeenteraad voor te stellen: 
• In te zetten op het versterken van duurzaamheidsmaatregelen om de 
energiekosten blijvend te verlagen voor de doelgroep die verduurzaming niet of 
moeilijk kan betalen; 
• Een maatwerkbudget van € 200.000 beschikbaar te stellen voor uitzonderlijke 
situaties voor het jaar 2023; 
• Het college mandaat te geven om het maatwerkbudget te beheren. 
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Verordening behandeling bezwaarschriften (22Z01017) 
Op 20 december 2022 heeft de gemeenteraad de Verordening behandeling 
bezwaarschriften in geamendeerde vorm vastgesteld. Als gevolg van deze 
wijziging is er op twee punten nog besluitvorming van college en burgemeester 
nodig. College en burgemeester moeten voor zover het de eigen bevoegdheid 
betreft de gewijzigde verordening vaststellen. Daarnaast moeten als gevolg 
van een wijziging van de verordening de leden en voorzitters van de commissie 
worden benoemd door het college. 
 
BESLUIT: 
1. Voor zover het de eigen bevoegdheid betreft de door de gemeenteraad 
gewijzigde Verordening behandeling bezwaarschriften vast te stellen. 
2. De leden/voorzitters van de commissie bezwaarschriften te benoemen 
conform het bijbehorende besluit. 
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Ontwerpbestemmingsplan Overdinkel 2014, partiële herziening 
Schoolstraat ong. (21Z02369) 
Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk om op een onbebouwd perceel 
langs de Schoolstraat in Overdinkel (achter de bebouwing aan de Hoofdstraat 
207) vier doelgroeponafhankelijke woningen te bouwen. Als gevolg van deze 
ontwikkeling moet de openbare ruimte ter hoogte van het plangebied 
heringericht worden. 
 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Overdinkel 2014, partiële 
herziening Schoolstraat ong." en het plan zes weken ter inzage leggen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Verlenging crisisnoodopvang Aloysiuslocatie tot 1 april 2023 (22Z01317) 
Besluit van 20-12-2022 
Om de instroom van vluchtelingen beter te kunnen organiseren, heeft het 
kabinet alle veiligheidsregio’s en gemeenten in Nederland gevraagd om een 
extra inspanning te leveren. Daar hoort het langer dan gepland open houden 
van de huidige locaties voor crisisnoodopvang bij. Op die manier wordt de druk 
op de opvangcapaciteit in het aanmeldcentrum in Ter Apel verlaagd. 
Aangezien de geplande opvolging van de crisisnoodopvang in de gemeente 
Dinkelland per 1 februari 2023 niet doorgaat, willen wij uit humanitaire 
overwegingen onze verantwoordelijkheid nemen en de tijdelijke 
crisisnoodopvang in de Aloysiuslocatie verlengen tot 1 april 2023. De 
staatssecretaris heeft landelijk met het Veiligheidsberaad afgesproken dat op 1 
april 2023 de crisisnoodopvang eindigt. De verlenging van de crisisnoodopvang 
heeft geen gevolgen voor de toekomstige herontwikkeling van de 
Aloysiuslocatie. 
 



BESLUIT: 
1. In te stemmen met de verlenging van de crisisnoodopvanglocatie tot 1 april 
2023; 
2. In te stemmen met het nieuwe gedoogbesluit; 
3. De Raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. 
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