GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 23.O (08-06-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

08-06-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 22
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord
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Vergadering algemeen bestuur Regio Twente 10 juni 2021 (21Z01403)
Op 10 juni 2021 staat de eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf
wordt de gemeentelijke reactie met betrekking tot de
inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het
college. Dit standpunt wordt meegegeven aan de
gemeentelijke vertegenwoordiger. Verder wordt de raad
geïnformeerd over de inhoud van de vergadering en de door
het college ingenomen standpunten.
BESLUIT:

1. De gemeentelijke opmerkingen ten aanzien van de stukken
voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio
Twente van 10 juni 2021 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief
informeren over het gemeentelijk standpunt, waarbij de
gemeentelijk vertegenwoordiger het mandaat krijgt de brief te
wijzigen naar aanleiding van de uitkomsten van de
ABvergadering.
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Beantwoording vragen Burgerforum ex artikel 39 RvO (21Z01255)
Op 11 mei 2021 heeft Burgerforum 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 (PMD) afvalbeleid. Voorgesteld wordt
middels bijgaande brief deze vragen te beantwoorden.
BESLUIT:
Met bijgestelde brief de vragen van Burgerforum
aangaande het afvalbeleid beantwoorden.
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AVA Wadinko 11 juni 2021 ( 21Z01120)
Op 11 juni 2021 vindt de eerstvolgende AVA Wadinko plaats.
De gemeente Losser wordt in deze vergadering
vertegenwoordigd door wethouder Nijhuis. Het college stelt de
gemeentelijke inbreng voor deze aandeelhoudersvergadering
vast.
BESLUIT:

1. De gemeentelijke inbreng voor inhoudelijke agendapunten
van de AVA Wadinko van 11 juni 2021 vaststellen.
2. De inbreng meegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger.
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1e ronde incidentele subsidies 2021 (21Z00901)
In 2021 is € 35.000 beschikbaar voor incidentele subsidies.
Diverse organisaties hebben een aanvraag ingediend voor de
1e
subsidieronde 2021. Geadviseerd wordt de diverse
aanvragen conform voorstel te honoreren of af te wijzen.
BESLUIT:
Conform bijgevoegd voorstel besluiten over de ingediende
aanvragen.
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Voorjaarsnota 2021 - 2025 (21Z00661)
De Voorjaarsnota maakt onderdeel uit van de planning- en

controlcyclus van de gemeente Losser. De nota is een
combinatie van de tussentijdse afwijkingen over het lopend
begrotingsjaar (2021) en de meerjarige beleidsmatige en
financiële kaders (2022 t/m 2025).
De concept-Voorjaarnota is op 1 juni voor de eerste keer door
het college behandeld. Het onderwerp ligt nu voor de tweede
en finale behandeling voor.
BESLUIT:
1. Instemmen met de Voorjaarsnota 2021 – 2025.
2. Instemmen met het concept-raadsvoorstel.
3. Instemmen met concept-persbericht.
4. Mandaat verlenen aan de portefeuillehouder Financiën om
wijzigingen van ondergeschikte aard in de stukken aan te
brengen.
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Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0 (21Z00658)
De RES Twente 1.0 is een belangrijke stap om te komen tot
een bijdrage vanuit Twente aan het Klimaatakkoord. Dit
draagt bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot met
95% in 2050, met als tussenstap een vermindering van 49%
in 2030. Hoofddoelstellingen voor 2030 bestaan uit het
duurzaam opwekken van 1,5 TWh en de realisatie van een
Regionale Structuur Warmte om gebouwen duurzaam te
verwarmen zonder fossiele brandstoffen (dus aardgasvrij).
Hiermee wordt beoogd de klimaatverandering zoveel
mogelijk tegen te gaan.
De RES Twente vraagt colleges, bestuur,
volksvertegenwoordigers (14 Twentse gemeenteraden,
Algemeen Bestuur waterschap Vechtstromen en Provinciale
Staten) om het strategische koersdocument vast te stellen en
zo bij te dragen aan de doelen uit het Nationaal
Klimaatakkoord. Tevens wordt gevraagd akkoord te gaan met
een inspanningsverplichting om de doelstellingen voor zowel
duurzame opwek elektriciteit als voor de warmteopgave te
realiseren.

BESLUIT:
1. De Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0. als
strategisch koersdocument vast te stellen.
2. De raad voorstellen de RES Twente 1.0 vast te stellen.
3. Met de Noordoost Twentse gemeenten
(loyaliteits)afspraken te maken om het bod en de
realisatie verder in te vullen.
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Verzoek overkapping in agrarische bestemming aan de Borgbosweg 8
te Beuningen ( 21Z00626)
Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen
van een bijgebouw en een zwembad. Met later het verzoek
om de reeds gebouwde overkapping te legaliseren aan de
Borgbosweg 8 te Beuningen. De gronden op het erf zijn
bestemd tot ‘Wonen’ en zijn omringd met de bestemming

‘Agrarisch – 2’. De overkapping bevind zich voor een deel op
de agrarische gronden. Het plan in strijd is met het geldende
bestemmingsplan Buitengebied (Partiële herziening
Buitengebied verzamelplan 2020), door de overschrijding van
de maximaal toegestaan oppervlakte aan bijgebouwen en het
bouwen van de overkapping buiten de woonbestemming in de
bestemming Agrarisch-2. Er wordt voorgesteld om
medewerking te verlenen aan het bovenstaande. Door de
overkapping te legaliseren omdat het om een beperkte
oppervlakte gaat en het stedenbouwkundig en ruimtelijk
gezien de overkapping onderdeel uit maakt van het erf. Om dit
mogelijk te maken is maatwerk middels ‘beleidsregels

Planologische Afwijkingsmogelijkheden gemeente Losser’
noodzakelijk.

BESLUIT:
1. Met toepassing van artikel 2.1 "Plaatsen van een
bijbehorend bouwwerk buiten de bebouwde kom lid 2,
van de ‘Beleidsregels Planologische
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser"
medewerking te verlenen aan de overkapping in de
bestemming ‘Agrarisch – 2’ aan de Borgbosweg 8 te
Beuningen.

2.

Met de aanvrager een planschadeovereenkomst
sluiten.
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Bestuursovereenkomst Sociaal-Economische Structuurversterking
(21Z00019)
In het kader van de transitie van de Regio Twente en de
nieuwe positionering van de Sociaal-Economische
Structuurversterking wordt de gezamenlijke gemeentelijke
inbreng in de Twente Board bepaald in het bestuurlijke
overleg. De wijze waarop deze bestuurlijke samenwerking
wordt geregeld, wordt vastgelegd in een
bestuursovereenkomst. Het college heeft op 26 januari 2021
en 9 februari 2021 al ingestemd met eerdere versies van de
bestuursovereenkomst. Naar aanleiding van de
vervolgprocedure waren er nog enkele wijzigingen
noodzakelijk en wordt nu ingestemd met definitieve versie van
de bestuursovereenkomst, zoals vastgesteld in vergadering
van het Algemeen bestuur van 12 mei 2021.
BESLUIT
1. de bestuursovereenkomst Sociaal-Economische
Structuurversterking Twente (versie 29 april 2021) vaststellen
en aangaan;.
2. de bestuursovereenkomst namens het college laten
ondertekenen door wethouder Nijhuis (mandaat).
3. wethouder Nijhuis aanwijzen als vertegenwoordiger in het
bestuurlijk overleg, met wethouder Prins als vervanger
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Beslissing op bezwaar inzake de omgevingsvergunning van 19 oktober
2020 voor het realiseren van een winkelwagenstalling. (20Z02725)
Het ingediende bezwaarschrift wordt, overeenkomstig het
advies van de bezwarencommissie van 28 maart 2021,
ontvankelijk en ongegrond verklaard.
BESLUIT:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie het
bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie het
bezwaarschrift ongegrond te verklaren;

3. Het bestreden besluit van 19 oktober 2020 ongewijzigd in
stand te laten.
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Ontwerpbestemmingsplan Hoofdstraat 118 en Hoofdstraat 189 – 195
voor de nieuwvestiging en herontwikkeling van huidige locatie Aldi
Overdinkel. (20Z00415)
Begin april 2021 heeft het college van B&W ingestemd met de
bouw van een nieuwe Aldi supermarkt aan de Hoofdstraat
189-195 en de herontwikkeling van de locatie van de
bestaande winkel met tien appartementen. Dit onder het
voorbehoud dat een definitief besluit over het starten van de
bestemmingsplanprocedure pas wordt genomen op basis van
het participatieresultaat. Inmiddels is een participatietraject
doorlopen door de ontwikkelaar. Daarnaast heeft de
gemeenteraad in zijn vergadering van 18 mei 2021 een
coördinatiebesluit genomen waarmee alle vergunningen die
nodig zijn om de nieuwe supermarkt te kunnen bouwen, in
één procedure worden ondergebracht. Daarmee kan de
officiële procedure voor beide locaties worden gestart.
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de ingebrachte punten in het
participatietraject;
2. in te stemmen met de ter visie legging van het
ontwerpbestemmingsplan en overige te coördineren
besluiten met betrekking tot de nieuwe supermarkt;
3.

te besluiten dat voor het bestemmingsplan géén m.e.r.procedure doorlopen hoeft te worden.
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Vaststellen ‘Woonvisie gemeente Losser 2021 – 2031’ (19Z02712)
Met de ‘Woonvisie 2021 – 2031 gemeente Losser’ stelt de

raad een belangrijk beleidsplan op het gebied van wonen voor
de komende jaren vast. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe
woonvisie is de raad intensief betrokken geweest. Ook heeft
de raad om zijn beeldvorming te versterken diverse
deskundigen uitgenodigd. Naast het doorlopen
participatietraject heeft uw college de concept ‘Woonvisie
2021 – 2031 gemeente Losser’ conform de

inspraakverordening vier weken ter visie gelegd. Tevens is het
om reactie voorgelegd aan de provincie. In dit voorstel

adviseren wij uw college hoe om te gaan met de ingekomen
zienswijzen en de hierop aangepast concept ‘Woonvisie

2021 – 2031 gemeente Losser’ aan de raad ter vaststelling
voor te leggen.
BESLUIT:

1. In te stemmen met de nota Inspraakreacties Woonvisie.
2. De raad voor te stellen de ‘Woonvisie 2021 – 2031
gemeente Losser’ vast te stellen.

