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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 20-12-2022 
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 50 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Ondertekening Woondeal Twente (22Z02836) 
De woondeal Twente is een voorstel van de provincie Overijssel aan de 
Rijksoverheid betreffende de woningbouwopgave tot en met het jaar 2030. De 
woondeal bevat de basisinspanning van de regio Twente voor de 
woningbouwopgave. In Twente willen we minimaal 14.100 woningen bouwen 
onder een aantal randvoorwaarden. De woondeal is tot stand gekomen samen 
met gemeenten, corporaties, marktpartijen en het rijk. De deals zijn opgesteld 
op verzoek van de Rijksoverheid in het kader van de Nationale Woon- en 
Bouwagenda. Het aandeel van de gemeente Losser in deze deal bedraagt 665 
woningen waarvan 310 in "sleutelprojecten woningbouw" waarvan de bouw 
voor 1 januari 2026 start. 
 
BESLUIT: 
1. Stemt in met de Woondeal Twente. 
2. Machtigt (bevoegdheid burgemeester) de wethouder Wonen, de heer 
Nordkamp, de Woondeal Twente voor de gemeente te ondertekenen op 21 
december 2022 te Deventer. 
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Uitvoeringsprogramma Vergunningen Toezicht en Handhaving 2023 
(22Z02787) 
Voor de programmering van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 
voor 2023 is een uitvoeringsprogramma opgesteld. De input hiervoor bestaat 
met name uit de resultaten over 2022, de voorgaande uitvoeringsprogramma's 
en jaarverslagen en het PVTH beleid voor 2021 t/m 2024. 
 
BESLUIT: 
1. Het PVTH-uitvoeringsprogramma 2023 (inclusief het deel voor de 
Brandweer en de Omgevingsdienst) vast te stellen; 
2. Het PVTH-uitvoeringsprogramma 2023 ter kennisname toe te zenden aan 
de gemeenteraad; 
3. Het PVTH-uitvoeringsprogramma 2023 toe te sturen aan de provincie. 
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Uitgangspunten voor de grondexploitaties 2023 (22Z02761) 
Elk jaar worden de prijzen voor woningbouwgrond aangepast aan de 
ontwikkelingen in de markt en worden de overige parameters (opbrengsten-, 
kosten-, en renteontwikkeling en programma en planning) voor de 



grondexploitaties vastgesteld. Met dit besluit worden de parameters voor 2023 
vastgesteld. 
 
BESLUIT: 
1. Notitie van uitgangspunten grondexploitaties Losser 2023 vastgesteld. 
2. Opbrengstenparameter voor de jaren 2024 en 2025 op 2% per jaar 
vastgesteld. 
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Vaststellen bedragen individuele inkomenstoeslag 2023 (22Z02690) 
Op basis van de gemeentelijke verordening individuele inkomenstoeslag 
hebben inwoners van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd, die 
langdurig een inkomen op het minimum hebben zonder zicht op 
inkomensverbetering, eens per jaar recht op een individuele inkomenstoeslag. 
In de verordening is vastgelegd dat de bedragen van deze inkomenstoeslag 
jaarlijks worden geïndexeerd en door het college worden vastgesteld. Met dit 
voorstel worden de bedragen voor het jaar 2023 vastgesteld. 
 
BESLUIT: 
De bedragen voor de individuele inkomenstoeslag voor het jaar 2023 vast te 
stellen op: 

 Gehuwden: € 585 (was 558) 

 Alleenstaande ouder: € 521 (was 497) 
 Alleenstaande: € 405 (was 386) 
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Financiële besluiten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 
(22Z02600) 
Bij de inkoop van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo2015) en de Jeugdwet is contractueel bepaald dat 
jaarlijks op 1 januari de tarieven worden geïndexeerd. 
Indexatie van de tarieven is noodzakelijk omdat gemeenten verplicht zijn om 
een reële kostprijs te betalen aan derden, zodat de continuïteit van 
ondersteuning blijft gewaarborgd. De tarieven voor maatwerkvoorzieningen in 
de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) worden berekend aan de 
hand van de tarieven voor zorg in natura. De geïndexeerde tarieven voor zin 
en pgb worden jaarlijks formeel vastgesteld in de financiële besluiten voor 
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. 
De gewijzigde besluiten treden in werking op 1 januari 2023. 
 
BESLUIT: 
1. Het financieel besluit jeugdhulp gemeente Losser 2023 vast te stellen; 
2. Het financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 
2023 vast te stellen. 
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zwemtarieven 2023 (22Z02511) 
De tarieven van zwembad Brilmansdennen worden jaarlijks geïndexeerd. In dit 
advies is een voorstel uitgewerkt voor de tarieven in 2023. Voorgesteld wordt 
de tarieven met 4% te verhogen. Voor enkele tarieven geldt een hoger 
indexeringspercentage. 
 
BESLUIT: 
1. De zwemtarieven 2023 vast te stellen. 
2. De raad te informeren via raadsinformatiebrief. 
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Het verduurzamen van de woning door het plaatsen van een 
veldopstelling met zonnepanelen op het naastgelegen agrarische perceel 
aan de Goormatenweg 47 in Overdinkel.(22Z02186) 
Aanvrager heeft een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het 
plaatsen van 30 zonnepanelen in de weide naast het perceel Goormatenweg 
47 in Overdinkel. Op basis van het provinciaal- en het zonneveldenbeleid is het 
uitgangspunt dat zonnepanelen op de daken of gronden binnen de 
woonbestemming geplaatst worden (grondopstelling). Echter, is aangetoond 
dat op de bestaande daken en woonperceel onvoldoende mogelijkheden zijn 
om de zonnepanelen te plaatsen. Op het perceel is sprake van karakteristieke 
bebouwing en door het plaatsen van zonnepanelen op deze daken, zal de 
karakteristieke waarde verminderd worden of verloren gaan. Daarnaast biedt 
het overige dak en het woonperceel onvoldoende rendement om de 
zonnepanelen te plaatsen. Het perceel is omringt door hoge bomen, waardoor 
(wat blijkt uit de zonnestudie) op het perceel onevenredig veel schaduw is. 
Met maatwerk kan op grond van het zonneveldenbeleid en het beleid 
“planologische afwijkingsmogelijkheden, gemeente Losser 2018” afgeweken 
worden voor het plaatsen van zonnepanelen op het naastgelegen agrarische 
perceel. 
 
BESLUIT: 
1. Medewerking te verlenen aan het plaatsen van zonnepanelen op het 
naastgelegen agrarische perceel ten behoeve van de verduurzaming van de 
woning, door toepassing van de ‘Beleidsregels Planologische 
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser". 
2. Met aanvrager een planschadeovereenkomst af te sluiten. 
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Toetreding tot de coöperatieve vereniging Dimpact (22Z02071) 
Dit collegevoorstel heeft betrekking op het aangaan van het Dimpact 
lidmaatschap. Dimpact is een coöperatieve vereniging van en voor gemeenten 
en richt zich op het initiëren en realiseren van de publieke dienstverlening van 
morgen. Het Dimpact productportfolio en de samenwerking met meerdere 
gemeenten binnen deze vereniging sluit aan bij de Losserse 
dienstverleningsvisie ‘Dichtbij en betrouwbaar’. De samenwerking helpt om 
gezamenlijk de handen ineen te slaan in de uitdaging van de toenemende 
wetgeving op het gebied van digitalisering en bij het realiseren van een 
moderne IT infrastructuur. 
 
BESLUIT: 
1. Ontwerpbesluit te nemen voor het aangaan van het lidmaatschap bij 
coöperatieve vereniging Dimpact. 
2. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om op grond van artikel 160, 
lid 2 van de Gemeentewet wensen en bedenkingen aan uw college kenbaar te 
maken ten aanzien van een lidmaatschap bij coöperatieve vereniging Dimpact. 
3. Het ontwerpbesluit als definitief besluit aan te merken indien de 
gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft t.a.v. het voorgenomen 
lidmaatschap. 
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Uitvoering motie bedrijventerreinen (22Z01892) 
Op 7 juni 2022 heeft de raad de ‘motie bedrijventerreinen’ gewijzigd 
aangenomen. In de bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de insteek van de 
uitvoering van de motie bedrijventerreinen beschreven. Op deze wijze wordt de 
raad geïnformeerd over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de 
motie. Met het besluit start het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van 



de bedrijventerreinen. 
 
BESLUIT: 
1. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief informeren over de stand van 
zaken en proces motie bedrijventerreinen; 
2. Instemmen met het starten en uitvoeren van een NEER/MEER-onderzoek 
naar de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen binnen de gemeente 
Losser. 
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Tweede evaluatie diftar (19Z02008) 
Op 1 januari 2018 is in Losser diftar ingevoerd, hierbij is de ambitie van 
maximaal 85kg restafval via inzamelmiddelen (na)bij woningen geformuleerd. 
Deze ambitie wordt in 2022 naar alle waarschijnlijkheid behaald blijkt uit de 
evaluatie. Om het restafval verder te reduceren zijn er in de evaluatie verder 
gaande maatregelen benoemd: gfe (groente, fruit en etensresten) bij 
hoogbouw en omgekeerd inzamelen. Daarnaast kan er op korte termijn al actie 
worden gezet op de gft fractie, immers blijkt dat ongeveer een kwart van het 
restafval uit organisch materiaal bestaat. Met inzet van specifieke 
communicatie op dit thema kan er zeker nog enig voordeel behaald worden. 
De evaluatie is bijgevoegd en er is een raadsinformatiebrief geschreven. 
 
BESLUIT: 
1. De tweede evaluatie diftar vast te stellen. 
2. Het advies om gft in restafval terug te dringen door middel van communicatie 
direct over te nemen en uit te voeren. 
3. De verder gaande adviezen m.b.t. gfe bij hoogbouw en omgekeerd 
inzamelen verder uit te zoeken op service, kosten en effectiviteit. 
4. De raad te infomeren met bijgevoegde raadsinformatie. 
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