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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 06-12-2022 
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. 
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Verslag BenW week 48 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Reactie artikel 39 vraag Paasvuren versus verstrekkende gevolgen van de 
CDA fractie(22Z02628) 
De fractie van het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld op grond van artikel 
39 van het Reglement van Orde van de raad der gemeente Losser over 
brieven van de provincie Overijssel aan organisatoren van paasvuren teneinde 
te voldoen aan de Wet natuurbescherming 
 
BESLUIT: 
1. De fractie van het CDA via bijgaande conceptbrief te informeren over de 
door Gedeputeerde Staten van Overijssel verlangde maatregelen en 
onderzoek bij paasvuren door organisatoren en rol van de gemeente de 
komende periode; 
2. Mandaat te verlenen aan wethouder Van Essen voor akkoord op bijgestelde 
antwoordbrief 
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Babs voor een dag (22Z02288) 
Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de wens tot het aanwijzen van een 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor een dag. 
 
BESLUIT: 
De beleidsregel voor de aanwijzing tot buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand voor 1 dag vast te stellen 
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Bestuurlijk overleg Recreatieschap 7 december 2022 (22Z01437) 
Voor de vergadering van het Recreatieschap Twente neemt het college een 
standpunt in voor de inhoudelijke agendapunten. De standpunten van 
gemeente Losser worden ingebracht in de vergadering. 
 
BESLUIT: 
Overeenkomstig dit voorstel de standpunten van de gemeente Losser in de 
vergadering van het Recreatieschap Twente van 7 december 2022 kenbaar 
maken. 
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Vaststellen bestemmingsplan "Beuningen, woningbouw achter 
Beuningerstraat 71 (22Z01059) 
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van zes twee-onder-een-



kapwoningen voor starters op een perceel achter restaurant ’t Sterrebos aan 
de Beuningerstraat 71 in Beuningen. Dit type woningen betreft een woningtype 
waar volgens de Woonvisie behoefte aan is. Omdat het geldend 
bestemmingsplan de bouw van deze woningen niet toestaat, is voorliggend 
bestemmingsplan opgesteld. 
 
BESLUIT: 
De gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit voor te 
stellen om: 
1. het bestemmingsplan "Beuningen, woningbouw achter Beuningerstraat 71" 
met de identificatiecode NL.IMRO.0168.00BP0012PH01-0401 met de daarbij 
behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond ongewijzigd vast te 
stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 1 genoemde 
bestemmingsplan. 
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Woningbouw Tjaskermolen (22Z00493) 
Aanvrager wenst 8 rijwoningen en een 2/1-kap woning te realiseren aan de 
Tjaskermolen ong. in De Lutte met een goothoogte tot maximaal 6 meter. Op 
basis van het geldend bestemmingsplan mogen op deze gronden nog 
maximaal 5 vrijstaande of twee-onder-één-kap woningen gebouwd worden met 
een goothoogte van 4 meter. Vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan 
wordt middels een omgevingsvergunning afgeweken van het geldend 
bestemmingsplan. 
 
BESLUIT: 
1. Medewerking te verlenen aan de realisatie van 8 rijwoningen en een twee-
onder-één-kap woning aan de Tjaskermolen ong. in De Lutte en om hiervoor 
op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo af te wijken van het 
bestemmingsplan "de Lutte 2020"; 
2. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast 
te stellen en besluiten tot het aangaan van de "Exploitatie-overeenkomst 
project "Tjaskermolen"". 
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Vaststelling tarieven Huishoudelijke Hulp (HO) 2023 (22Z00356) 
Op grond van de Wmo2015 en de AMvB Reële prijs zijn gemeenten verplicht 
een reële kostprijs te betalen aan derden (zorgaanbieders) voor de uitvoering 
van diensten uit gronde van de Wmo. Het doel van de AMvB is om het 
zorgaanbieders mogelijk te maken om aan arbeidsrechtelijke verplichtingen te 
kunnen voldoen die uit de voor hen geldende cao voortvloeien. De AMvB 
verplicht gemeenten daarom rekening te houden met de cao en de daaruit 
voortvloeiende loonontwikkelingen. Rekening houdende met de AMvB stellen 
wij de bovengenoemde tarieven vast voor de huishoudelijke ondersteuning. 
 
BESLUIT: 
1. Per 1 januari 2023 op grond van de Wmo 2015, de AMvB reële prijs en de 
afgesloten contracten de volgende tarieven voor de huishoudelijke 
ondersteuning voor Losser (hoog tarief gemeente) te hanteren: 
i. € 32,22 per uur (basis zonder regie); 
ii. € 35,04 per uur (met regie); 
2. De aanbieders huishoudelijke ondersteuning na dit besluit te informeren over 
het genomen besluit. 
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Bezwaarschrift Wiggersweg 1 (20Z02143) 
Op Erve Wigger is het rijksmonument aan de Wiggersweg 1 in Losser deels 
ingestort en vervallen. Hierdoor hebben wij besloten om de eigenaar een last 
onder dwangsom op te leggen. Dit hebben wij twee keer gedaan: op 26 
februari 2020 en 6 augustus 2020. Tegen onze besluiten heeft de eigenaar 
bezwaar gemaakt. Deze bezwaren zijn behandeld door de 
bezwaarschriftencommissie. Deze commissie adviseert om de bezwaren 
gegrond te verklaren. Wij nemen dit advies over en verklaren de bezwaren 
gegrond. 
De eigenaar heeft ons gevraagd om de bezwaarschriftprocedure op te 
schorten. Wij zien hiervoor geen redenen en wijzen dit verzoek af. 
Het rijksmonument is nog altijd vervallen waardoor de monumentale waarden 
mogelijk niet behouden worden. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vindt 
echter dat er nog waardevolle elementen te conserveren zijn. Na het nemen 
van de bovenstaande besluiten wordt de handhavingsprocedure hervat. 
 
BESLUIT: 
1 De ingediende bezwaren, van 31 maart 2020 en 16 september 2020 tegen 
onze besluiten om een last onder dwangsom op te leggen voor de 
overtredingen aan de Wiggersweg 1 in Losser, gegrond te verklaren. 
2 Het tweede verzoek van de brief van 30 maart 2022, om de 
bezwaarschriftprocedure op te schorten, af te wijzen. 
3 In te stemmen met het vervolg van de handhavingsprocedure. 
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Advies over vergadering AB VRT van 15 december 2022 (22Z02624) 
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 15 
december is een annotatie voorbereid. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie 
over de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college. Dit standpunt 
wordt meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in het bestuur van 
de VRT. 
 
BESLUIT: 
De gemeentelijke opmerkingen over de stukken voor de vergadering het 
Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio van donderdag 15 december 2022 
vaststellen. 
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