GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 20.O (12-05-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
12-05-2020
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
,

1

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

2

Verslag BenW week 18
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Vergadering AB Regio Twente 13 mei 2020 (20Z01043)
Op 13 mei 2020 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf
worden de gemeentelijke reactie met betrekking tot het
transitieplan voor de Regio Twente vastgesteld in het college.
Dit standpunt wordt meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
BESLUIT:
De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 13 mei vaststellen.

5

Gedoogbeschikking Losserhof (20Z01001)
In het kader van maatregelen in relatie tot Corona is het
wenselijk dat zorginstellingen zelf patiënten kunnen
opvangen die besmet zijn met Corona i.q. tijdelijk Covid-19
cohortverpleging plaats kan vinden. Het gaat dan om
cliënten met een verstandelijke beperking welke positief
getest zijn op Covid-19 en niet binnen hun huidige
groepswoning kunnen blijven wonen.
Op de instellingslocatie in Losser hebben ze een
dagbestedingsgebouw. Hier zijn enkele verpleegafdelingen
ingericht met in totaal 25 bedden. Op dit moment zijn deze
nog niet in gebruik. Afhankelijk van het verdere verloop van de
pandemie is de verwachting dat deze locatie tussen de 3 en 6
maanden operationeel zal moeten zijn.
Het valt buiten de bestaande vergunning; echter gezien het
feit dat het hier gaat om bijzondere omstandigheden, waarbij
er ook sprake is van een tijdelijke behoefte en zaken op korte
termijn te regelen, wordt voorgesteld om de situatie te
gedogen. De brandweer is akkoord met de situatie.
BESLUIT:
Het nemen van een gedoogbeschikking voor het
gebruiken van een deel van het
dagbestedingsgebouw voor de opvang/verpleging van

cliënten die positief worden getest op Covid-19 en niet
in hun huidige groepswoning kunnen blijven.
6

Begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2021 (20Z00970)
In de afgelopen periode zijn de ontwerp-begrotingen van de
verschillende gemeenschappelijke regelingen voor jaar 2021
aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten. Op grond van de bepalingen in de Wet
gemeenschappelijke regelingen hebben de raden de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Aan de
gemeenteraad wordt voorgesteld om begrotingen voor
kennisgeving aan de te nemen en geen gebruik te maken
van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
BESLUIT:
De gemeenteraad voorstellen om:
a. De begrotingen van de verschillende gemeenschappelijke
regelingen voor kennisgeving aan te nemen.
b. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen.

7

1e ronde incidentele subsidies 2020 (20Z00516)
In 2020 is € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies.
Diverse organisaties hebben een aanvraag ingediend voor de
1e subsidieronde 2020. Geadviseerd wordt de diverse
aanvragen conform voorstel te honoreren of af te wijzen.
BESLUIT:
Conform bijgevoegd voorstel besluiten over de ingediende
aanvragen.

8

Nieuwvestiging Aldi Overdinkel (20Z00415)
Er is een principe verzoek ingediend omtrent het verlenen van
planologische medewerking aan nieuwbouw van een Aldi
supermarkt op het terrein van voormalig horecabedrijf
Saksenstal Gerrit aan de Hoofdstraat te Overdinkel. Tevens
wordt verzocht om medewerking te verlenen aan de bouw van
een drietal woningen op het huidige terrein van de Aldi
supermarkt aan de Hoofdstraat te Overdinkel. Voorgesteld
wordt om een positieve grondhouding aan te nemen ten
aanzien van dit verzoek en een definitief besluit te nemen
wanneer een concept bestemmingsplan wordt ingediend.
BESLUIT:
Aanvrager schriftelijk mededelen dat een positieve
grondhouding wordt aangenomen ten aanzien van nieuwbouw
van een Aldi supermarkt in Overdinkel op een nieuwe locatie
en woningbouw op de huidige locatie van de supermarkt. Een
definitief besluit omtrent het verlenen van medewerking aan
een noodzakelijke bestemmingsplanherziening wordt
genomen nadat een concept bestemmingsplan wordt
ingediend.
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Doortrekking Ambachtstraat – Luttermolenveld de Lutte (17Z02358)
Omwonenden van de omgeving Ambachtstraat en Haerpad
de Lutte hebben aangegeven zich niet te kunnen vinden in de
doortrekking van de Ambachtstraat naar hetLuttermolenveld.
Daarom hebben zij alternatieven aangedragen. De
alternatieven zijn beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat er
geen alternatieven zijn aangedragen die een beter alternatief
vormen dan het tracé waar het college reeds mee heeft
ingestemd. Het college wordt voorgesteld om in te stemmen
met bijgevoegde vervolguitwerking van het tracé, inclusief de
voorgestelde grondruiling om de Ertsmolen ten oosten van de
doortrekking in zuidelijke richting te kunnen verplaatsen.
BESLUIT:
1- Geen vervolg geven aan de aangedragen alternatieven op
basis van bijgevoegde memo "Afweging alternatieven
doortrekking Ambachtstraat – Luttermolenveld";
2- Instemmen met de bijgevoegde vervolguitwerking van het
tracé, inclusief de voorgestelde grondruiling.
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Verzending aanslagen Toeristenbelasting (20Z00786)
Het college is van mening dat de negatieve effecten van de
Coronacrisis voor de Losserse ondernemers zodanig veel
impact hebben, dat deze het 'normale' ondernemersrisico
overstijgen. Het college heeft eerder al maatregelen getroffen
om de negatieve gevolgen enigszins te beperken. Het is
redelijk om ook verzachtende maatregelen te nemen bij de
heffing en invordering van de Toeristenbelasting 2019 en 2020
BESLUIT:
1- De aanslagen Toeristenbelasting 2019 op leggen en
de recreatieondernemer desgewenst uitstel van
betaling verlenen.
2- Geen voorlopige aanslagen Toeristenbelasting 2020
opleggen.

