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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 29-11-2022 
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. 
 

2 
 

Verslag BenW week 47 
Conform akkoord. 
 

3 
 

Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente 1 december 2022(22Z02622) 
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst 
Twente (en daarbij tevens voor het portefeuillehouders overleg VTH) wordt een 
annotatie voorbereid. De annotatie geeft richting voor de beantwoording van de 
vragen of de instemming die wordt gevraagd aan de bestuurders. 
 
BESLUIT: 
In te stemmen met de beantwoording van de vraagpunten in het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Twente 1 december 2022, zoals vermeld in 
bijgevoegd advies. 
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Algemene ledenvergadering VNG 2 december 2022(22Z02503) 
Op 2 december 2022 vindt, als onderdeel van het VNG-bestuurdersdag, de 
najaars-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 de 
ingediende moties voor de najaars-Algemene Ledenvergadering van de VNG 
op 2 december 2022 vast te stellen. 
2. Wethouder Oosterbroek aan te wijzen als gemeentelijk vertegenwoordiger. 
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Ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied, Austweg 7 De Lutte (22Z02258) 
Met het voorliggende wijzigingsplan wordt door toepassing van een 
wijzigingsbevoegdheid een extra woning mogelijk gemaakt op het perceel 
Austweg 7 in De Lutte. Onderdeel van deze ontwikkeling is de sloop van in 
totaal 1.228 m2 aan landschapsontsierende bebouwing op twee erven in het 
buitengebied van de gemeente Losser. Op één van deze erven wordt de 
bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ gewijzigd in een bestemming 
‘Wonen’ door toepassing van een andere in het bestemmingsplan 
“Buitengebied” opgenomen wijzigingsbevoegdheid. 



 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied, Austweg 7 De 
Lutte" en het plan zes weken ter inzage leggen; 
2. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast 
te stellen; 
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Uitbreiding losdocks onder luifel zijgevel Johma aan de Pol 35 in Losser 
(22Z02559) 
Initiatiefnemer heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. 
Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van de losdocks aan de zijkant 
van het pand aan de Pol 35 in Losser. In de huidige situatie zijn er regelmatig 
klachten over de verkeerssituatie, verkeersveiligheid en geluid. Met deze 
uitbreiding en wijziging wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te 
beperken en wordt een straatbeeld gecreëerd dat voldoet aan de 
stedenbouwkundige voorschriften. 
 
BESLUIT: 
1. Medewerking te verlenen aan het uitbreiden/wijzigen van de losdocks en 
luifel aan de Pol 35 in Losser, door toepassing van de ‘Beleidsregels 
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser" voor het 
plaatsen van een bijbehorend bouwwerk. 
2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst af te sluiten. 
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Voortzetting Twents Fonds voor Vakmanschap (22Z00222) 
Het Twents Fonds voor Vakmanschap ondersteunt mensen die zich willen 
laten om-, her- of bijscholen door loopbaanadvies en financiering beschikbaar 
te stellen op het moment dat er geen andere middelen beschikbaar zijn. In de 
afgelopen 4 jaar is het fonds een groot succes gebleken. Om die reden wil 
gemeente Losser het fonds voortzetten en gaat ze opnieuw een 
samenwerkingsverband aan voor 4 jaar. Het fonds is een gezamenlijk initiatief 
van overheid, ondernemers en onderwijs en sluit aan bij de talentopgave van 
de Twente Board en Agenda voor Twente. Hiermee maken wij een 'leven lang 
ontwikkelen' mogelijk. Dat draagt bij aan het vitaal houden van de Twentse 
economie. 
 
BESLUIT: 
1. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 14 Twentse 
gemeenten om de taken betreffende fondsverwerving, fondsbeheer en 
uitvoering Twents Fonds voor Vakmanschap vast te leggen, waarbij de 
gemeente Enschede optreedt als uitvoerder van die taken namens de overige 
gemeenten; 
2. In te stemmen met het projectplan, de begroting en de dekking voor 2023; 
3. Portefeuillehouder J. Nordkamp mandaat te verlenen deze 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en waar nodig eventuele 
verdere uitvoeringshandelingen te (laten) verrichten binnen de kaders van de 
onder 1 genoemde samenwerkingsovereenkomst. 
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Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. Steenfabriek de Werklust (22Z02383) 
De gemeente Losser heeft in 2017 de Steenfabriek De Werklust verkocht aan 
BOEI, een onderneming met als doel het behoud van cultureel erfgoed. In juni 
2022 heeft BOEI aangegeven dat het nog niet is gelukt om de exploitatie van 
de Steenfabriek rendabel te krijgen. Daarbij is gevraagd om een eenmalige 
bijdrage bestemd voor (achterstallig) onderhoud, restauratie, verduurzaming en 
herbestemming van het Rijksmonument. In combinatie met andere plannen op 



het terrein, zoals verhuur aan een lokale ondernemer en mogelijke 
samenwerking met Landschap Overijssel heeft BOEI de exploitatie op de rit en 
is de toekomst van de Steenfabriek als belangrijk gezichtsbepalend element 
voor Losser gegarandeerd. Om dit vorm te geven wordt een 
samenwerkingsovereenkomst met BOEI aangegaan. 
 
BESLUIT: 
Instemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met BOEI. 
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