GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 22.O (26-05-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
26-05-2020
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
,
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Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 21
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Energieloket 3.0 (19Z01153)
Op dit moment hebben de Twentse gemeenten met
DuurzaamThuisTwente (DTT) een onafhankelijk energieloket.
Vanuit het Klimaatakkoord (KA) wordt de rol van de gemeenten
om regie te voeren op het verduurzamen van de gebouwde
omgeving sterker benadrukt. Er is een doorontwikkeling nodig om
wijk-aanpakken te ondersteunen en om meer informatie,
inspiratie en advies - passend bij het beleid van de gemeente aan inwoners te geven. Het Energieloket 3.0 bestaat uit meerdere
bouwstenen. Een aantal onderdelen kunnen samen met
meerdere gemeenten opgepakt worden. Besloten is samen met
alle gemeenten in Overijssel de eerste twee bouwstenen aan te
besteden. Dat is de website met klantvolgsysteem en het
klantcontact centrum. Deze onderdelen zijn bij uitstek geschikt
om gezamenlijk aan te besteden, een groot deel van de website
bestaat uit generieke informatie die voor alle inwoners gelijk is.
De website krijgt een gemeentepagina met daarop de lokale
informatie en inspiratie.
BESLUIT:
1. In te stemmen met een Europese aanbesteding om samen met
25 Overijsselse gemeenten een website met klantvolgsysteem
en klant contactcentrum aan te besteden.
2. Deze aanbesteding met de Noordoost Twentse gemeenten als
één organisatie in te gaan
3. SSC-Ons aan te wijzen als aanbestedende dienst en te
machtigen voor alle handelingen bij de Europese
aanbestedingsprocedure en hieraan verbonden
contractbeheer.
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Woonvisie Losser 2020 – 2030 (19Z02712)
De huidige Woonvisie Losser 2016 e.v. is niet meer actueel
omdat uit het Woonbehoefteonderzoek en kwalitatief
programmeren in de gemeente Losser (Stec groep 29 mei
2019) blijkt dat de behoefte afwijkt van de behoefte zoals

aangegeven in de huidige Woonvisie. De Regionale
Woonprogrammering Twente 2019 biedt de mogelijkheid door
middel van kwalitatief programmeren dit bij te sturen. In de op
12 november 2019 door de raad vastgestelde
Programmabegroting 2020 – 2023 heeft de raad aangegeven
in 2020 een nieuwe Woonvisie voor de komende tien jaar op
te stellen en kwalitatief te willen programmeren met als doel
een balans tussen de woonbehoefte en de woningvoorraad na
te streven. In dit voorstel wordt gevraagd in te stemmen met
bijgaande raadsinformatiebrief.
BESLUIT:
De raad middels bijgaande raadsinformatiebrief te informeren.
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Vaststellen Warmtevisie Noord Oost Twente (19Z03262)
In het Klimaatakkoord staat dat elke gemeente voor 2021 een
visie moet opstellen waarin staat hoe ze overgaan op een
duurzame manier van verwarmen. Deze visie is door de vier
gemeenten in Noordoost Twente (Losser, Dinkelland,
Oldenzaal en Tubbergen) opgesteld onder de naam
‘Warmtevisie Noord Oost Twente’. De Warmtevisie is
ontwikkeld in samenwerking met het regionale bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en
maatschappelijke organisaties. De Warmtevisie heeft ter
inzage gelegen bij de vier gemeenten en een drietal
zienswijzen is beoordeeld, beantwoord en - verwerkt. Naar
aanleiding van de zienswijzen is de in de Warmtevisie
opgenomen planning verduidelijkt. Via instemming met de
Warmtevisie door het college, en vaststelling van de
Warmtevisie door de Raad ligt er een gefundeerde basis om
vervolgstappen te zetten en samen met inwoners in gesprek te
gaan voor het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen (WUP). In
de WUP staat daadwerkelijk beschreven hoe een wijk van het
aardgas af kan gaan. Hiermee wordt later dit jaar gestart.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van de zienswijzen
2. Instemmen met de beantwoording van de zienswijze
ingediend door het Extern Transitieteam Losser
3. De beantwoording van de andere zienswijzen aan het
bevoegde college van de desbetreffende gemeente over te
laten
4. Instemmen met de definitieve versie Warmtevisie Noord
Oost Twente
5. De raad voorstellen de Warmtevisie Noord Oost Twente
definitief vast te stellen
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Hoofdlijnen informele 'Wensen en bedenkingen' gemeenteraad op
Concept RES Twente (20Z00763)
Op 7 april 2020 heeft het College de concept RES-Twente
vastgesteld. De raad heeft de mogelijkheid gekregen hier
(informeel) wensen en bedenkingen op te geven. Het
College geeft hieraan in dit voorstel duiding. Deze duiding

wordt verzonden naar de voorzitter van de stuurgroep RES.
Verwerking van deze schriftelijke ronde vindt plaats in een
“oplegnotitie” en deze wordt meegestuurd aan de NP RES
bij de aanbieding van de concept RES Twente op 1 juni
2020 en tevens meegenomen naar de definitieve RES
Twente.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van de in de bijlage van dit collegevoorstel
opgenomen hoofdlijnen van de wensen en bedenkingen
van de raad.
2. Deze bijlage te verzenden naar de voorzitter van de
stuurgroep RES Twente.
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Leveren signalen achterstanden Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
(GBT) voor project Vroegsignalering (20Z01091)
Maandelijkse signalen van het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente (GBT) over betalingsachterstanden gemeentelijke
belastingen zijn een belangrijk signaal bij de vroegsignalering
van schulden van inwoners. Vanwege het vooralsnog
ontbreken van een wettelijke grondslag voor uitwisseling
gegevens, levert het GBT deze alleen als de gemeente hier
formeel om verzoekt.
BESLUIT:
1. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente verzoeken om
maandelijks signalen van achterstanden te blijven leveren in
het kader van vroegsignalering van schulden.
2. Bijgaande brief aan het Dagelijks Bestuur GBT versturen.
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ALV VNG Overijssel (20Z01095)
De Algemene Ledenvergadering van de VNG Overijssel vindt
dit jaar schriftelijk plaats. De vergaderstukken geven geen
aanleiding tot het maken van opmerkingen.
BESLUIT:
1. De stukken voor de Algemene Ledenvergadering van de
VNG-Overijssel voor kennisgeving aannemen.
2. De standpunten over de verschillende agendapunten
vaststellen en schriftelijk doorgeven aan de VNG Overijssel.
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Medewerking tijdelijke uitbreiding terrassen horeca (20Z01194)
Het is gewenst om waar mogelijk medewerking te verlenen
aan tijdelijke uitbreiding van terrassen bij horecabedrijven
zodat men op 1 juni aanstaande meer gebruiksruimte heeft
om gasten op het terras te ontvangen. Er zijn een aantal
praktische toetsingscriteria opgesteld. Voorgesteld wordt
hiermee in te stemmen. Medewerking kan worden verleend

door middel van een gedoogbesluit. Een aantal verzoeken is
inmiddels schriftelijk ingediend en voorgesteld wordt om daar
medewerking aan te verlenen.
BESLUIT:
1. Instemmen met de in de toelichting genoemde praktische
toetsingscriteria voor tijdelijke uitbreiding van terrassen bij
horeca inrichtingen.
2. Overeenkomstig de ingediende aanvragen medewerking
verlenen aan tijdelijke uitbreiding van terrassen tot uiterlijk 1
oktober 2020 voor de volgende inrichtingen:
- Eetcafé ’t Raedthuys aan de Sint Maartenstraat 57 te Losser;
- Cafetaria Cowyn aan de Gronausestraat 5 te Losser;
- Café t Wiefke aan de Brinkstraat 41 te Losser;
- Grandcafé Smit aan de Brinkstraat te Losser;
- IJssalon La Venezia aan de Plechelmusstraat te de Lutte;
- Cafetaria De Tuffel aan de Kerkstraat te Losser;
- Eetcafé Plexat aan de Dorpstraat te de Lutte;
- Café de Vereeniging aan de Dorpstraat te de Lutte
3. Nieuwe aanvragen die passen binnen het in de toelichting
genoemde toetsingskader in mandaat laten afdoen door het
hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.
4. Raad conform de bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.
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Toetreding van de gemeente Wierden als aandeelhouder Twente Milieu
(20Z01232)
De gemeente Wierden heeft het plan opgevat om de
complete afvalinzameling (huis aan huis en
verzamelcontainers) onder te brengen bij Twente
Milieu en daarmee ook aandeelhouder van Twente Milieu te
worden. Besluitvorming hierover wordt gevraagd tijdens de
AvA Twente Milieu van 17 juni 2020. De gemeente
Losser stemt in met het aandeelhouderschap van Wierden
als aandeelhouder A.
BESLUIT:
1. Instemmen met toetreding gemeente Wierden als
aandeelhouder A tot Twente Milieu per 1 januari 2020.
2. Dit standpunt inbrengen in de AvA Twente Milieu van 17
juni 2020.
3. Wethouder Van Essen volmacht verlenen de gemeente
Losser te vertegenwoordigen in de
aandeelhoudersvergadering en de aldaar vastgestelde
stukken te ondertekenen (besluit burgemeester).
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Intentieverklaring goede zorg dichtbij voor de burgers van Dinkelland,
Losser, Oldenzaal en Tubbergen. (20Z01260)
De zorg in Nederland verandert, mensen worden ouder terwijl
zij meerdere ziekten tegelijkertijd hebben, ze blijven langer
thuis wonen en moeten vaker en langer een beroep doen op
naasten. Door deze ontwikkelingen wordt steeds meer
gewerkt aan zorg dichtbij als het kan en verder weg als het
moet. Dit vraagt commitment van eenieder die zich in dit
maatschappelijk veld begeeft, zo ook voor de gemeente
Losser. Om het gezamenlijk commitment op te halen willen de
betrokken partijen Carint-Reggeland, Zorgfederatie Oldenzaal,
Zorggroep Sint Maarten, Medisch Spectrum Twente (MST),
Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie Jeroen van der
Weide, Menzis en de NOT-gemeenten een intentieverklaring
ondertekenen. Hiermee committeren partijen zich aan een
samenwerking om te komen tot plannen van aanpak op de
thema’s; een educatiecentrum voor senioren (werktitel),
tijdelijk verblijf capaciteit en een geriatrisch expertisecentrum.
Het doel van de thema’s is om zorg en expertise voor
kwetsbare mensen voor de toekomst dichtbij te behouden, te
borgen en verder te ontwikkelen. Voorgesteld wordt de
opgestelde intentieverklaring te ondertekenen.
BESLUIT:
1. Intentieverklaring aangaan ten einde uitvoering te
geven aan het onderzoek naar samenwerking tussen
betrokken partijen.
2. Wethouder Prins machtigen de verklaring te
ondertekenen (besluit burgemeester).

