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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 24-01-2023 
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 3 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Meerkostenregeling Corona Regio Twente 2022 (23Z00085) 
Ook in 2022 hebben aanbieders meerkosten gemaakt om de zorg, hulp en 
ondersteuning te continueren in deze coronacrisis. De VNG heeft met het Rijk 
ook voor 2022 afspraken gemaakt over de Rijksvergoeding van deze 
meerkosten. Alle 14 Twentse gemeenten wordt gevraagd de opgestelde 
meerkostenregeling 2022 van Regio Twente goed te keuren. Deze regeling is 
alleen bestemd voor aanbieders met minimaal een contract met minimaal één 
van de 14 Twentse gemeenten voor Jeugdhulp, Wmo ondersteuning, 
hulpmiddelen, trapliften, hulp bij het huishouden en/of vervoer en voor 
aanbieders van Wmo centrumtaken beschermd wonen, maatschappelijke 
opvang en vrouwenopvang. 
 
BESLUIT: 
1.Vaststellen van de Meerkostenregeling Corona Regio Twente 2022. 
2. Uitvoering te geven aan de Meerkostenregeling Corona Regio Twente 2022 
onder de voorwaarde dat alle 14 gemeenten unaniem dit besluit nemen. 
3. In te stemmen met de gestelde randvoorwaarden: 
a) de gemeentelijke rijksbijdrage meerkosten 2022 (conform de 
decembercirculaire 2022) als maximum bedrag ter beschikking te stellen voor 
deze regionale meerkostenregeling; 
b) deze rijksbijdrage solidair in te zetten voor alle aanbieders die een beroep 
kunnen doen op deze regeling; 
c) dat bij overschrijding/overvraging van het totale regionaal beschikbare 
budget er naar rato wordt uitgekeerd tot de hoogte van het totale regionale 
beschikbare budget; 
d) dat bij onderschrijding er minder wordt uitgekeerd en derhalve minder 
budget beschikbaar wordt gesteld aan de penvoerende gemeente. 
4. In te stemmen dat de gemeente Enschede wordt gemandateerd om namens 
de 14 samenwerkende gemeenten penvoerend op te treden en de uitkeringen 
van de meerkostenvergoeding te verzorgen. 
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Last onder bestuursdwang Grensweg (21Z03213) 
Aan het perceel aan de Grensweg zijn bouwwerken geplaatst in strijd met de 
bestemming. Ook wordt er op het perceel gewoond, terwijl dit niet is 
toegestaan. Om deze reden hebben wij op 14 februari 2022 een last onder 
dwangsom opgelegd. Dit heeft er niet toe geleid dat de overtredingen zijn 



opgeheven. Daarom wordt nu een last onder bestuursdwang opgelegd om de 
overtreding ongedaan te maken. 
 
BESLUIT: 
In te stemmen met het opleggen van een last onder bestuursdwang. 
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Ontwerpbestemmingsplan Lossersestraat 31-31a (Olde Theussink) 
(21Z02356) 
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het bedrijfsperceel 
aan de Lossersestraat 31-31a in De Lutte met zeven rijwoningen. De 
bestaande bedrijfswoning blijft behouden als reguliere woningen. Onderdeel 
van de herontwikkeling betreft de herinrichting van het openbaar gebied. 
 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Lossersestraat 31-31a, de 
Lutte" en het plan zes weken ter inzage leggen; 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
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Raadsinfobrief over herijking financiering vanuit Omgevingsdienst 
Twente (ODT) 2023 (23Z00104) 
Vanuit het traject van de herijking van de financiering van de ODT bestaat de 
wens de raden en staten hierbij zo volledig mogelijk mee te nemen. In dit 
verband is door de ODT een infobrief opgesteld waarover is afgesproken dat 
deze in concept eerst aan de colleges wordt voorgelegd, voordat deze aan de 
raden en staten wordt verzonden. 
 
BESLUIT: 
In te stemmen met het informeren van de raad door verzending van 
bijgevoegde conceptbrief inclusief de rapportage herijking financiering. 
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