GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 16.O (20-04-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum
20-04-2021
Tijd
9:00 - 12:00
Locatie
Kamer Burgemeester
Voorzitter
C.A.M. Kroon
Aanwezigen J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, en A.J. Prins
Afwezigen
H.J.M Nijhuis
Toelichting
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 15
Conform akkoord.
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Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Rijkssubsidies Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en
Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) (21Z00900)
De gemeente Losser heeft samen met de vier Noordoost
Twentse gemeenten subsidie gekregen van het Rijk volgens
de zogenaamde Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
voor woningeigenaren. Penvoerder gemeente Oldenzaal heeft
voor de vier gemeenten gezamenlijk € 2.570.760 ontvangen
voor de RRE. Daarna hebben de vier gemeenten afzonderlijk
een aanvraag moeten indienen voor de subsidie van de
zogenaamde Regeling Reductie Energiegebruik Woningen
(RREW) voor huurders van woningen. Gemeente Losser heeft
voor de RREW een subsidie ontvangen van € 300.000. Het
doel van deze regelingen is om inwoners bewust te maken
van hun energieverbruik en om daadwerkelijk te beginnen met
energie besparen op een concrete manier. Alle woningeigenaren in
Noordoost Twente ontvangen nog voor de zomer
een waardebon ter waarde van € 80. Hiermee kunnen zij
advies inwinnen over het verduurzamen van de woning met
korting op de uitvoering daarvan. Men kan er ook voor kiezen
om met de bon energiebesparende producten te kopen bij de
lokale bouwmarkt of online via de speciaal ingerichte
webpagina. De RREW voor huurders van woningen is later
beschikt dan de RRE, daarom wordt deze ook later
uitgevoerd. De uitvoering zal vergelijkbaar zijn met die van de
RRE met het verschil dat hier ook de Woningbouwcorporaties
nadrukkelijk bij worden betrokken.
BESLUIT:
1. Kennis nemen van de bijgevoegde subsidiebeschikkingen
voor de NOT-brede Regeling Reductie Energiegebruik
(RRE) ter grootte van € 2.570.760 en de subsidiebeschikking

voor de gemeente Losser Regeling Reductie Energiegebruik
Woningen (RREW) ter grootte van € 300.000.
2. De door het Rijk uitgekeerde subsidie van € 300.000
beschikbaar stellen als projectbudget voor het project
Regeling Reductie Energiegebruik woningen (RREW).
3. De gemeenteraad informeren middels bijgevoegde
Raadsinformatiebrief.
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Naamgeving nieuwe rotonde voor De Fakkel en het pad tussen de
Tiekenveenweg en de Tieker Damm in Gronau. (21Z00729)
Alle rotondes in de gemeente Losser hebben een aparte
naam gekregen, het is daarom wenselijk om ook de nieuwe
rotonde voor sporthal de Fakkel van een naam te voorzien.
Voor het pad tussen de Tiekenveenweg en de Tieker Damm
in Gronau is het de bedoeling dat deze zowel aan de
Nederlandse als aan de Duitse zijde dezelfde naam krijgt.
BESLUIT:
1. De nieuwe rotonde bij De Fakkel de naam ‘Fiseliersplein’ geven.
2. Het pad tussen de Tiekenveenweg en de Tieker Damm de
naam ‘Smokkelpad 1813’ geven.
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Fysieke afsluiting Glanergrensweg. (21Z00380)
Aanwonenden van de Glanergrensweg hebben in het kader
van “Pak an Pak over” het initiatief genomen voor een fysieke
afsluiting van de Glanergrensweg i.v.m. een onveilige
verkeerssituatie ter plaatse, middels het willen plaatsen van
een draaihekwerk. De voorbereidingen hiertoe zijn getroffen.
Er dient een overeenkomst met de betrokken bewoners te
worden afgesloten voor het plaatsen en onderhoud van het
draaihekwerk. Het draaihekwerk kan worden geplaatst nadat
uw college een verkeersbesluit heeft genomen in het kader
van de Wegenverkeerswet voor (fysieke) afsluiting van deze
weg voor (doorgaand) gemotoriseerd verkeer.
BESLUIT:
1. Het fysiek afsluiten van de Glanergrensweg voor
(doorgaand) gemotoriseerd verkeer in het kader van de
Wegenverkeerswet.
2. Afsluiten van bijgaande concept-overeenkomst met
aanwonenden van de Glanergrensweg voor fysieke afsluiting
van deze weg middels het door hen laten plaatsen van een
draaihekwerk.
3. Wethouder J. van Essen opdracht geven de overeenkomst
te ondertekenen (besluit burgemeester).
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Raadsvoorstel en raadsbesluit vestiging van het voorkeursrecht
(Wvg) (21Z00327)
Bij besluit van 26 februari 2021 heeft het college onder andere
besloten om op grond van het bepaalde in artikel 6 Wet

voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gronden in Losser voorlopig
aan te wijzen voor de duur van maximaal 3 maanden als
gronden waarop de Wvg van toepassing is. Het betreft de
percelen kadastraal bekend gemeente Losser, sectie N,
nummers 555 en 4292. Omdat het collegevoorstel tot
voorlopige aanwijzing van rechtswege vervalt binnen drie
maanden na de datum van dit collegebesluit, dient de
gemeenteraad het collegebesluit te bestendigen. De raad
wordt voorgesteld om op grond van artikel 5 Wvg over te gaan
tot (definitieve) aanwijzing van de betrokken gronden.
BESLUIT:
de gemeenteraad voor te stellen op grond van artikel 5
Wet voorkeursrecht gemeenten, percelen kadastraal
bekend gemeente Losser, sectie N, nummers 555 en 4292
aan te wijzen waarop de artikelen 10-15, 24 en 26 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn.
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Raadsinformatie Zorgschouw II - onderzoek (20Z01052)
Onderzoeksbureau HHM heeft de eindrapportage van het
Zorgschouw-onderzoek opgeleverd. In afstemming met
griffier en presidium is voorgesteld om dit rapport middels
een raadsinformatiebrief aan de raad aan te bieden.
BESLUIT:
Instemmen met de raadsinformatiebrief Zorgschouw II
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Tussentijdse raadsinformatie voortgang en communicatie
Pitstopprojecten (21Z00910)
In december 2020 heeft de raad besloten een versnelling
door te voeren op de uitvoering van 19 projecten in de
gemeente Losser. In tweede helft van mei 2021 ontvangt de
raad, volgens planning, de eerste formele rapportage over de
eerste vier maanden. Omdat voor die tijd al diverse
deelprojecten in uitvoering gaan en daarover op diverse
manieren wordt gecommuniceerd met de samenleving,
verstrekt het college de raad nu een tussentijdse rapportage
over de aanstaande communicatie via een
raadsinformatiebrief. Tevens worden enkele afwijkingen in de
planning van projecten gemeld.
BESLUIT:
De raad tussentijds te informeren over de communicatie
over de Pitstopprojecten door middel van een
raadsinformatiebrief.
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Beantwoording vragen VVD ex artikel 39 RvO (21Z00930)
Op 9 april 2021 heeft de VVD het college een aantal vragen
gesteld op grond van artikel 39 van het 'Reglement van Orde
voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de

gemeenteraad van Losser'. De vragen hebben betrekking op
het mogelijk organiseren van testevenementen en Fieldlabs.
Voorgesteld wordt door middel van bijgaande brief deze
vragen te beantwoorden.
BESLUIT:
Door middel van bijgaande brief de vragen van de VVD te
beantwoorden.

