GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 50.O (10-12-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
10-12-2019
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 49
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Piketlijst college van BW eerste helft van 2020
Conform akkoord

5

Vergadering Algemeen Bestuur Regio Twente 11 december 2019
(19Z03167)
Op 11 december 2019 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur van de Regio Twente gepland.
Vooraf worden de gemeentelijke standpunten met betrekking tot de
inhoudelijke agendapunten vastgesteld in het college.
Deze standpunten worden meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, burgemeester Kroon. Tevens wordt de raad door middel
van een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht van het collegestandpunt.
BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt ten aanzien de agenda voor de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente van 11 december 2019
vaststellen.
2. De raad over dit standpunt inlichten door middel van een
raadsinformatiebrief en de portefeuillehouder mandaat verlenen deze definitief
vast te stellen.

6

Motie 'Actieve informatie subsidies voor monumenten e.d.’ (12 november
2019) (19Z03128)
In de raadsvergadering van 12 november 2019 is unaniem de motie ‘Actieve
informatie subsidies voor monumenten e.d.’ aangenomen. In bijgevoegde
raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd op welke wijze het college
uitvoering heeft gegeven aan de motie.
BESLUIT:
De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de
uitvoering van de motie 'Actieve informatie subsidies voor monumenten e.d.’
(12 november 2019).

7

Vaststellen subsidieplafonds 2020 en vervolgens verdelen structurele,
incidentele en budgetsubsidies 2020 (19Z03010)
Jaarlijks worden er door de gemeente structurele en budget-subsidies
verleend. Daarnaast kunnen in 2020 incidentele subsidies worden verleend.
Het college is op grond van de Algemene subsidieverordening bevoegd om de
subsidieplafonds voor 2020 vast te stellen. Vervolgens is het college bevoegd
om binnen deze respectievelijke subsidieplafonds c.q. beleidsvelden de
structurele, incidentele en budgetsubsidies voor 2020 te verdelen volgens de
daarvoor voorgeschreven verdelingsmaatstaf. Op grond daarvan kunnen de
structurele en budgetsubsidies voor 2020 worden verleend. Voor de verlening
van de budgetsubsidies aan Fundament voor 2020 is echter nog nadere
besluitvorming noodzakelijk.
BESLUIT:
1. De subsidieplafonds voor 2020 conform de bijlagen vaststellen.
2. Het gevoerde subsidiebeleid ten aanzien van incidentele subsidies en
dorpsbudgetten in 2020 te continueren.
3. Vaststellen van de verdeling van de structurele en budgetsubsidies voor
2020 én overeenkomstig verlenen van de structurele en budgetsubsidies voor
2020 binnen de beleidsvelden 1 t/m 19 van de Algemene subsidieverordening
gemeente Losser (ASV) conform de bijlagen.

8

Vermarkten vastgoed en gronden (19Z03007)
In aansluiting op de motie van de raad dd. 11 juni 2019 inzake vermarkten
gemeentelijk vastgoed en gronden is er een notitie geschreven over
vermarkten gemeentelijk vastgoed en gronden. Primair is deze notitie erop
gericht richtlijnen te geven over de wijze waarop de gemeente haar
vastgoed/gronden zal vermarkten. Uitgangspunt hierbij is dat het vastgoed en
percelen op transparante wijze verkocht worden.
BESLUIT:
1. De beleidsnotitie vermarkten gemeentelijk vastgoed en gronden, als
beleidsnotitie vaststellen.
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

9

Herziening bestemmingsplan Buitengebied Hoofdstraat 307, 308, 309 te
Overdinkel. (19Z02638)
De eigenaar van Hoofdstraat 307-309 (woning en grenswinkel) te Overdinkel is
voornemens het pand te renoveren. Er is een verzoek gedaan om
medewerking voor verbouw van de huidige woning en realisatie van twee
appartementen boven de grenswinkel binnen de huidige bouwmassa. De
bestemmingen van het pand zijn “Wonen” en “Detailhandel”. Aanvrager is
tevens eigenaar van het tegenover gelegen winkelpand Hoofdstraat 308 te
Overdinkel (ook grenswinkel). Deze locatie is eveneens bestemd tot
”Detailhandel”. De bijbehorende regels geven aan dat per bouwperceel met de
bestemming “Detailhandel” een bedrijfswoning is toegestaan. Ter compensatie
voor de twee appartementen is aanvrager bereid om de planologische
mogelijkheid voor de bedrijfswoningen op de percelen Hoofdstraat 308 en 309
te laten vervallen. Hierdoor is er geen sprake van toename van het aantal in
het bestemmingsplan toegestane woningen.
BESLUIT
1. Mits uit het akoestisch onderzoek blijkt dat een goed woon- en leefmilieu
kan worden gegarandeerd, medewerking verlenen aan de realisatie van twee
appartementen op het perceel Hoofdstraat 309 te Overdinkel middels een

herziening van het bestemmingsplan Buitengebied waarbij de planologische
mogelijkheid voor de bedrijfswoningen Hoofdstraat 308 en 309 te Overdinkel
komen te vervallen.
2. De planherziening afstemmen op het feitelijk gebruik van de percelen zoals
vermeld in de kanttekeningen.
10

Financiële afwijkingen 2019 (19Z02564)
Volgens de Financiële verordening (artikel 5) informeert het college de raad
tussentijds over afwijkingen ten opzichte van de begroting, die groter zijn dan
€ 100.000 of meer dan 10% van het totaal met een minimale ondergrens van
€ 50.000”. Met deze raadsinfo wordt hieraan voldaan.
BESLUIT:
Instemmen met het overzicht van de financiële afwijkingen 2019 en
bijgevoegde raadsinformatie naar de gemeenteraad sturen.

11

Prestatieafspraken 2020 (19Z02011)
De Woningwet 2015 maakt het mogelijk prestatieafspraken te maken met
woningcorporatie Domijn op basis van de Woonvisie Losser 2016 e.v. In
bijgaande concept-prestatieafspraken zijn de afspraken tussen Domijn, de
gemeente Losser en de Stichting Huurders Belangen Losser (SHBL)
weergegeven. Domijn en de SHBL hebben aangegeven zich in dit concept te
kunnen vinden. Voorgesteld wordt om met dit concept in te stemmen en de
raad hierover te informeren.
BESLUIT
1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2020 met woningstichting Domijn
en de Stichting Huurders Belangen Losser.
2. De raad door middel van bijgaande informatiebrief te informeren.

12

Agenda en stukken vergadering Bestuurscommissie Agenda van Twente
d.d. 11 december 2019 (19Z01104)
Voor de vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente neemt
het college een standpunt in voor de inhoudelijke agendapunten.
De standpunten van het college worden ingebracht in de vergadering.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de gemeente Losser in de
vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente van 11 december
2019 kenbaar maken.

13

Uitbreiding taalproject naar Losser. (19z00452)
Het Taalproject in Overdinkel is erg succesvol. In Losser heeft een aantal
scholen ook te maken met dezelfde problematiek als in Overdinkel. Het is dan
ook wenselijk het project van Overdinkel uit te breiden naar basisschool de
Wegwijzer in Losser.
BESLUIT:
Instemmen met het uitbreiden van het taalproject naar Losser.

14

Beleidsregels bijzondere bijstand (19Z00265)
De huidige beleidsregels bijzondere bijstand worden geactualiseerd per 1
januari 2020. In deze regels staat aangegeven onder welke voorwaarden en
voor welke bijzondere kostensoorten iemand met een laag inkomen in
aanmerking komt voor financiële ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand

(Participatiewet).
BESLUIT:
1. Vaststellen beleidsregels bijzondere bijstand 2020 gemeente Losser.
2. Bijgevoegde brief versturen aan de Participatieraad als reactie op hun
uitgebracht advies.
3. Via bijgaande raadsinformatiebrief de raad informeren.

15

Voorstel om 30 bouwkavels Wonen aan het Dinkeldal te verkopen aan Le
Clerq Planontwikkeling BV. (17Z02687)
Er is een overeenkomst met de projectontwikkelaar in het plan Wonen aan de
het Dinkeldal gesloten over de verkoop van de bouwkavels in het gebied.
BESLUIT:
1. Middels bijgaande overeenkomst 30 bouwkavels in plan Wonen aan het
Dinkeldal verkopen aan Le Clerq Planontwikkeling BV.
2. Raad informeren met bijgaande raadsinfobrief.

16

Beantwoording artikel 39 vragen Burgerforum inzake de mogelijkheid
voor begingen bij carréwoningen Luttermolenveld (19Z03065)
Burgerforum heeft artikel 39 vragen gesteld over de mogelijkheden voor
bergingen bij de bedoelde woningen op het Luttermolenveld. Artikel 39 van het
Reglement van orde van de gemeenteraad geeft aan dat deze vragen
schriftelijk door het college moeten worden beantwoord. In bijgaande brief
worden de vragen beantwoord.
BESLUIT:
Instemmen met de schriftelijke beantwoording van de artikel 39 vragen inzake
de mogelijkheid voor begingen bij carréwoningen Luttermolenveld

