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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 13-12-2022 
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 49 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Raadsinformatie brief ‘motie Kienhuis’ (22Z01893) 
Op 7 juni 2022 heeft de raad de ‘motie Kienhuis’ aangenomen. In de 
bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de wijze 
waarop uw college uitvoering heeft gegeven aan deze motie. 
 
BESLUIT: 
De gemeenteraad op grond van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren 
over de uitvoering van de ‘motie Kienhuis’. 
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Realisatie van 4 “Haermans huuskes” aan de Postweg 17-19 in De Lutte 
(22Z02099) 
Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het uitbreiden van de 
recreatieve activiteiten op het perceel aan de Postweg 17 - 19 in De Lutte. 
Gelet op de locatie, de korte afstand van het Natura2000 gebied Landgoederen 
Oldenzaal en door de problematiek rondom stikstofdepositie staat de 
landbouwsector onder druk, om deze reden is door initiatiefnemer gezocht naar 
een verbreding van de activiteiten. In navolging van het vakantieappartement 
‘Het Haerman’ heeft initiatiefnemer het voornemen om vier nieuwe 
vakantieverblijven te plaatsen aan de rand van het erf onder de noemer 
‘Haermans huuskes’. 
Op grond van de voorschriften uit het bestemmingsplan “Partiële herziening 
buitengebied, verzamelplan 2020”, is het niet mogelijk om 4 vakantieverblijven 
aan het perceel toe te voegen. 
Omdat het een innovatief concept betreft, is gekeken naar de mogelijkheid om 
met een bestemmingsplanprocedure van het bestemmingsplan af te wijken om 
toevoeging van de 4 vakantieverblijven alsnog mogelijk te maken. Onder 
voorwaarden wordt medewerking verleend aan het verzoek. Om de uitbreiding 
mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
 
BESLUIT: 
1 Medewerking te verlenen aan de realisatie van 4 Haermans huuskes aan de 
Postweg 17 -19 in De Lutte onder de voorwaarden dat: 
a) Er een ruimtelijk kwaliteitsplan wordt uitgewerkt met daarin voldoende 
landschappelijke inpassing van het bedrijf en de recreatieverblijven. Voor wat 
betreft de inpassing zal gezocht moeten worden naar verbeteringen in de 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving; 



b) Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure een planschade 
overeenkomst wordt gesloten met aanvrager. 
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Het afwijken van het bestemmingsplan voor het vergroten van de woning 
op het perceel Hogeweg 77 in Losser(22Z01531) 
De initiatiefnemer heeft een concept- aanvraag/ vooroverlegplan via 
www.omgevingsloket.nl ingediend voor het uitbreiden van de woning op het 
perceel Hogeweg 77 in Losser. Het plan is in strijd met de regels van de 
woonbestemming uit het bestemmingsplan “Losser dorp”. Medewerking aan 
het bouwplan kan worden verleend op basis van de ‘Beleidsregels 
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser”. 
 
BESLUIT: 
1. Medewerking te verlenen aan het vergroten van de woning op het perceel 
Hogeweg 77 in Losser op basis van de ‘Beleidsregels Planologische 
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser". 
2. Met initiatiefnemer een planschadeovereenkomst af te sluiten 
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Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied partiële herziening 
Natuurbegraafplaats op Aust (17Z00770) 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in een bosgebied van 18,25 
hectare langs de Zandhuizerweg in De Lutte, 11,2 hectare mede te gebruiken 
voor een natuurbegraafplaats. Het medegebruik van het bosgebied als 
natuurbegraafplaats levert inkomsten op die ingezet kunnen worden voor het 
versterken, verbeteren en onderhouden van het bosgebied met paden. 
Daarnaast wordt ook aanvullend geïnvesteerd in het kader van de 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Omdat het medegebruik van het 
bosgebied als natuurbegraafplaats niet is toegestaan op basis van het geldend 
bestemmingsplan, is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. 
 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied partiële 
herziening Natuurbegraafplaats op Aust" en het plan zes weken ter inzage 
leggen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen en besluiten tot het aangaan van de 
"Exploitatieovereenkomst Natuurbegraafplaats Op Aust, De Lutte"; 
3. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Bebouwing natuurbegraafplaats op Aust" ter 
inzage te leggen. 
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Verdelingsplan Rijksmiddelen cultuur Decembercirculaire 2021(22Z02666) 
Het Rijk heeft naar aanleiding van de coronasituatie op verschillende 
momenten via het Gemeentefonds ondersteuningsmiddelen beschikbaar 
gesteld ten behoeve van de culturele sector, activiteiten en ontmoetingen en 
dorps- en buurthuizen. In Losser zijn deze middelen in twee tranches verdeeld. 
In de Decembercirculaire 2021 is echter nog een keer geld beschikbaar 
gesteld, deze keer alleen ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur. Dit 
geld wordt in Losser conform een Verdelingsplan toegewezen aan een zestal 
initiatieven: Leerorkesten; Week van de Amateurkunst; Cultuurcafés; 
Winterhuiskamers; regionaal cultureel uitvoeringsprogramma; digitale 
inspiratietafel. Hiermee worden de middelen breed ingezet en gericht op 
versterking van de culturele sector voor de toekomst. 
 
BESLUIT: 
1. De door het Rijk in de Decembercirculaire 2021 beschikbaar gestelde 



coronaondersteuning voor lokale cultuur te verdelen conform het 
Verdelingsplan Rijksmiddelen cultuur Decembercirculaire 2021. 
2. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief informeren. 
 

9 
 

Beëindiging Generatiepact Losser 2017 (22Z02699) 
De gemeente Losser is voornemens het Generatiepact Losser 2017 te 
beëindigen per 1 maart 2023. Dit op grond van de volgende argumenten: 
1. Het Generatiepact heeft niet bijgedragen aan de doelstelling meer jongere 
medewerkers (< 36) in dienst te nemen. Dat er nu meer jongere medewerkers 
in dienst van de gemeente zijn, is niet een direct gevolg van het Generatiepact. 
Het betekent ook dat er voor het Generatiepact Losser 2017 geen te 
rechtvaardigen grondslag meer is. 
2. In de huidige zeer krappe arbeidsmarkt is een dergelijke regeling 
ongewenst: er zijn juist voldoende deskundige medewerkers nodig in de 
organisatie. Het is onwenselijk als deze medewerkers minder uren gaan 
werken. 
3. De risico’s van hoge werkdruk nemen toe naarmate er meer medewerkers 
gebruik maken van deze regeling: het werk dat door ervaren medewerkers niet 
meer gedaan wordt, moet worden overgenomen door collega’s. 
 
BESLUIT: 
1. In te stemmen met het voorgenomen besluit tot beëindiging van de 
Generatiepact regeling Losser 2017. 
2. Over deze regeling overleg te voeren met het Lokaal Overleg en als dit tot 
overeenstemming leidt, dit besluit als definitief te beschouwen. 
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Vergadering algemeen bestuur Samen Twente (22Z00025) 
Op 14 december 2022 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen 
bestuur van Samen Twente gepland. Vooraf wordt de gemeentelijke reactie 
met betrekking tot de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college. 
Dit standpunt wordt meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
BESLUIT: 
1. De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur Samen Twente van 14 december 2022 
vaststellen. 
2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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Verruiming regeling kwijtschelding 2023 (22Z02449) 
Met de aanpassing van de Regeling kwijtschelding belastingen 
medeoverheden, stelt het rijk medeoverheden in staat om de 
kwijtscheldingsregeling voor lokale belastingen te verruimen. De verruiming 
schuilt erin dat het bedrag aan financiële middelen dat niet meetelt bij de 
berekening van het vermogen, kan worden verhoogd. Dit betekent in de 
praktijk dat de belastingschuld van meer inwoners geheel of gedeeltelijk kan 
worden kwijtgescholden. 
 
BESLUIT: 
1. De gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde Kwijtscheldingsregeling 
gemeente Losser 2023 vast te stellen. 
2. Het presidium te verzoeken om het onderwerp voor de raadsvergadering 
van 20 december 2022 te agenderen. 
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Regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer (22Z00355) 
Besluit van 06-12-2022 
Op 1 juli 2017 zijn overeenkomsten afgesloten voor maatwerkvervoer 
(incidenteel maatwerkvervoer, leerlingenvervoer en vervoer naar 
dagbesteding/dagbehandeling en jeugdhulplocaties) voor een periode van 3 
jaar met 3 x 1 optioneel verlengingsjaar. Op 30 juni 2023 lopen deze 
overeenkomsten af. Op 20 september 2022 stemde u in met het voorstel over 
de regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer. Het koersdocument 
was hier een onderdeel van. De op 24 en 27 oktober 2022 gehouden 
marktconsultaties met potentiële inschrijvers hebben nieuwe inzichten gegeven 
over de inhoud van het koersdocument, waardoor deze op onderdelen is 
aangepast. 
Daarnaast wordt de huidige overeenkomst maatwerkvoorzieningen, de 
raamovereenkomst vervoer naar verder weg gelegen locaties en de 
overeenkomst call center, met 1 maand verlengd, tot 1 augustus 2023. Het 
belangrijkste voordeel is dat 1 juli (einde overeenkomsten) nog ín het 
schooljaar valt en 1 augustus altijd ín de zomervakantie. Zodoende krijgen de 
leerlingen in het leerlingenvervoer niet te maken met een tussentijdse 
(mogelijke) wisseling van vervoerder. 
 
BESLUIT:  
1. In te stemmen met de wijzigingen in het vastgestelde koersdocument 
regionale Europese aanbesteding doelgroepenvervoer. 
2. In te stemmen met het verlengen van de huidige overeenkomst 
maatwerkvervoer, de huidige raamovereenkomst vervoer naar verder weg 
gelegen locaties en de overeenkomst call center (regiotaxi), met 1 maand, tot 1 
augustus 2023, onder dezelfde voorwaarden en tarieven. 
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