Terugblik op de periode 2018-2022

Vier jaar in de oppositie en toch hebben we het nodige
kunnen bereiken, in gang gezet, aandacht gevraagd voor,
kritische vragen gesteld over, verbeteringen voorgesteld
ten aanzien van………………lees maar eens!

ZORG en WERK EN INKOMEN
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Succesvol ingebracht
We hebben er bij het college op aangedrongen om van onze gemeente een
dementievriendelijke gemeente te maken. Dit is opgepakt.
Gewezen op het belang van de “Hoge Nood” app.
Het college gevraagd contact op te nemen met gedupeerden van de
kindertoeslagaffaire.
Ons voorstel om een mantelzorgspreekuur in te stellen is overgenomen.
We hebben het college (in een door alle partijen ondersteunde motie) de opdracht
gegeven aan de slag te gaan met inventarisatie van beschikbare openbare
toiletten.
Wij hebben de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheid wat betreft de
realisatie van zorgwoningen, zowel voor senioren als voor jongeren met een
beperking. Op De Vlasakker komt nu een woon-zorgcomplex.
Armoedebeleid: We hebben voor elkaar gekregen dat er indexering van de
Inkomenstoeslag komt en een eenmalige verhoging van de Meedoenregeling
(voorheen langdurigheidstoeslag)
We hebben als input bij de woonvisie de instrumenten doelgroepenverordening,
anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht aangedragen. Deze zijn ook
opgenomen.
De urgentieverordening verbetert door er in op te nemen dat bij afwijzing van
urgentie Domijn schriftelijk richting aanvragen moet aangeven waarom urgentie
niet is toegekend en bij urgentie een woning in onze gemeente moet worden
aangeboden.
Voorgesteld
Voorgesteld de kosten voor verlenging van de invalidenparkeerkaart fors naar
beneden bij te stellen ( 2 x gevraagd en 2 x geen steun)
Zorgen uitgesproken over de aanrijtijden ambulance.
Over diverse aspecten op het gebied van zorg gevraagd om actie en bijstelling
van beleid. O.a. om meer controle wat zorgfraude betreft.
Gevraagd te onderzoeken of de huishoudelijke hulp uitgebreid kan worden met 1
x per jaar een grote schoonmaak.
We hebben ons hard gemaakt om de spoedpost/huisartsenpost in Oldenzaal te
houden, maar helaas sluiting niet kunnen voorkomen.
In 2019 hebben we in een motie gevraagd gebruik te maken van het antispeculatiebeding en zelfbewoningsplicht maar kregen geen enkele steun (!). Nu
echter wel opgenomen in de woonvisie.

✓ T.a.v. de inclusieve samenwerking gevraagd om ervaringsdeskundigen (mensen
met een beperking in welke vorm dan ook) in te zetten bij het maken van beleid.

✓
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WONEN
Succesvol ingebracht
De urgentieregeling bij Domijn is na aandringen van onze kant aangescherpt voor
gescheiden gezinnen waarbij kinderen in het spel zijn en opnieuw voor 4 jaar
vastgesteld. BF heeft overigens wel de nodige vraagtekens bij de navolging van
deze afspraak door Domijn.
Gewezen op het belang van het instellen van een vaste coördinator bij
woonoverlast.
We hebben middels een motie gevraagd om inwoners actief te informeren als er
sprake is van wijziging van bestemming op hun pand of grond.
In een column gewezen op de mogelijkheid van Tiny Houses en steun gegeven
voor het voorstel dit verder te onderzoeken.
Gevraagd naar de mogelijkheden om nog steeds niet afgebouwde of
verwaarloosde panden aan te pakken (voorbeeld: Heideveldweg Overdinkel en
pand van Berg en Dal De Lutte)
Domijn met regelmaat gewezen op het belang van voorrang voor eigen inwoners
bij huurtoewijzing. Voor jongeren en senioren ouder dan 65 jaar zijn inmiddels
woningen geoormerkt die alleen toegewezen worden aan eigen inwoners.
Wat koopwoningen betreft zoveel mogelijk gebruik te maken van de door het Rijk
aangekondigde regeling om eigen inwoners voorrang te geven .
Voor gedupeerden van de toeslagenaffaire lokale heffingen kwijt te schelden.
Gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen bij knelpunten waar ze tegenaan
lopen.

Voorgesteld
✓ Aangedrongen (door middel van moties en in bijdragen) op meer actie en meer
snelheid wat bouwen betreft, omdat er met name in Beuningen en De Lutte veel
te weinig woningen voor starters/jongeren. Maar ook Glane heeft nieuwbouw
nodig.
✓ Gewezen op gevolgen van de verplichte opname van statushouders op ons
woningbestand en het feit dat hier niet voldoende op wordt ingespeeld.
✓ Middels een motie voorgesteld om Domijn onder druk te zetten om het Sociaal
Huurakkoord wat huurbevriezing en huurverlaging betreft te volgen.
✓ Aangedrongen op een betere huurdersvertegenwoordiging.
✓ We hebben het college gevraagd om actief op zoek te gaan naar bouwlocaties in
Beuningen en De Lutte, maar ook in de andere kernen voor starters/jongeren.
✓ Voorgesteld ook in Losser pré-mantelzorgwoningen mogelijk te maken. Helaas
geen steun.
✓ Meer keuze mogelijk te maken wat de zorgverzekering voor minima die via de
gemeente loopt betreft.
VERKEER EN VERVOER
Succesvol ingebracht
✓ Gevraagd om het inzetten van een Openbaar Vervoer coach (OV coach), zodat
mensen met een beperking zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer,
naar bijvoorbeeld werk, school of de sportclub.
✓ Aandacht gevraagd voor diverse verkeersvraagstukken (o.a. Goormatenweg,
Luttermolenveld en Hoofdstraat bij Trefhuus en school).

✓ Wat de centrumontwikkeling Losser betreft hebben we gevraagd om alle
zebrapaden terug te laten komen op hun huidige plek (niet alle zebrapaden zijn
terug gekomen).
✓ Gevraagd om het participatiepunt van veilig verkeer Nederland te laten kijken
naar de verkeerssituatie op en rondom het woonerf voor het Trefhuus in
Overdinkel en de eventuele daaruit volgende adviezen uit te voeren. Dit is
toegezegd.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voorgesteld
Aandacht voor verschraling Openbaar Vervoer en mogelijkheid van buslijn via
Losser, Glane naar Glanerbrug.
Kritiek geuit op de inrichting Hogeboekelweg en later gewezen op het negatief
advies van de verkeerspolitie die aangeeft niet te kunnen en mogen handhaven.
Nadat college advies bezwaarschriftencommissie ongegrond heeft verklaard op
agenda raad gezet.
Gewezen op het onttrekken van de Grote Lutterveldweg als fietspad.
Ons uitgesproken tegen de aanleg van een fietspad achterlangs De Pol door het
Dinkeldal, vanwege de kosten, ingreep op het Dinkeldal, maar vooral ook de
gevaarlijke oversteek over de Hoofdstraat.
Gevraagd de ontsluiting van Luttermolenveld richting Ambachtstraat –
Lossersestraat op te schuiven naar de autobaan om zo te voorkomen dat de
monumentale eiken beschadigd worden en de ontsluiting op het Luttermolen op
een heel smal straatje uitkomt.
NATUUR – MILIEU – OPENBARE RUIMTE

Succesvol ingebracht
✓ Gewezen op de noodzaak van extra inzet bestrijding eikenprocessierups.
✓ Door onze motie (met steun van de VVD) zijn de openingstijden van het
afvalbrengpunt uitgebreid.
✓ Het belang benadrukt van behoud van ons Twentse Landschap met zijn
houtwallen, singels en beken en gepleit voor extra
maatregelen en samenhangend beleid.
✓ Wij hebben het college herhaaldelijk gevraagd om sloop
van de vervallen gebouwen vml visvijver Nitertweg en
inrichting van een natuurgebied daar.
✓
✓
✓

✓

✓

Voorgesteld
In een motie gevraagd de optie nascheiding verder uit te werken.
Voorgesteld middels een motie om het dividend Twence te gebruiken voor
verlaging van de afvalstoffenheffing (2 pogingen, maar beide keren geen steun)
Bij een voorstel tot het invoeren van groene leges ingestemd met geheel of
gedeeltelijke teruggave van de leges voor particuliere initiatieven, maar gestemd
tégen maximering of minder leges voor grootschalige projecten zoals zonne- en
windparken die al in aanmerking komen voor forse subsidies.
De ontwikkelingen rondom de energietransitie nauwgezet gevolgd en tégen de
Regionale Energie Strategie (RES) gestemd en tégen windmolens in ons
nationaal landschap. Uitgangspunt: eerst inzetten op zon op dak en besparing
van energie.
Plan vml visvijver Nitertweg: Gevraagd om beleidsregels voor dit soort plannen
om willekeur te voorkomen en voorgesteld om als raad ook tussentijds te kunnen
sturen.

✓ Tevergeefs voorgesteld NIET akkoord te gaan met langjarig contract leveringsen verwerkingscontract en de gehanteerde tarieven van Twence.
HANDHAVING – OVERLAST - DRUGSPROBLEMATIEK
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✓
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Succesvol ingebracht
Voorgesteld de hondenbelasting per 2022 af te schaffen, mits extra gehandhaafd
wordt om de overlast van hondenpoep tegen te gaan.
Bij het integraal veiligheidsbeleid hebben we gevraagd gebruik te maken van het
Centrum voor Criminaliteitsbestrijding wat ondermijning betreft en dat is
toegezegd, maar nog niet nagekomen.
Voorgesteld om een verbod van openbaar drugs- en lachgasgebruik op te nemen
in de APV. Opgenomen in de APV.
Wat het veiligheidsbeleid en overlast betreft is ons voorstel om een burgerpanel
te vormen aangenomen.
Extra inzet BOA’s (motie samen de VVD)
Voorgesteld
Bij de kwestie handelsonderneming Kienhuis gewezen op de rol van de
gemeente die wil handhaven na dit 30 jaar lang gedoogd te hebben. Gevraagd
om nog eens met elkaar in gesprek te gaan om zodoende tot een oplossing te
komen. De gerechtelijk uitspraak heeft ons gelijk gegeven en de gemeente
Losser op de vingers getikt; die moeten het huiswerk opnieuw doen.
De noodzaak benadrukt van aanpak van de drugsproblematiek en het gebruik
van lachgas en daarnaast voorgesteld ervaringsdeskundigen in te zetten wat
preventie betreft.
Voorgesteld bestuurlijke boetes en spoedbestuursdwang als instrumenten voor
overlast in te zetten.
Ons voorstel voor een meldpunt ondermijning kreeg helaas geen steun
APV: Gevraagd om inventarisatie van gebruik en locaties lachgasgebruik (ook
vanwege verstrengeling met andere criminele activiteiten) en het gebruik maken
van alle instrumenten om ondermijning tegen te gaan.
FINANCIEEL – DIVERSEN
Succesvol ingebracht
Aangedrongen om oplossingen huisvesting Gilde en Rommelpot. Voor de Gilde is
een oplossing is zicht en de Rommelpot lijkt te gaan landen op de Aloysiuslocatie.
Gewezen op de mogelijkheden voor jongerenprojecten via het Krajicek fonds.
We hebben om een evaluatie gevraagd van het strooirooster bij zware sneeuwval
in relatie tot begaanbaarheid rondom de seniorenwoningen.
Ons voorstel voor een tientje per jeugdlid voor alle verenigingen kreeg een
meerderheid.

✓
Succesvol ingebracht
✓ Bij de begrotingsbehandeling nov 2021 is ons voorstel om de rioolheffing met
meer dan de helft omlaag te brengen van 11,5 naar 5,2% raadsbreed
aangenomen.
✓ De verordeningen te actualiseren en beleidsnota’s, -regels en verordeningen en
er voor te zorgen dat beleidsnotities beter op de website te vinden zijn.
✓ Voorgesteld de hele bezwaarschriftenprocedure kritisch onder de loep te nemen.

Voorgesteld
✓ Bij de begroting naar voren gebracht Enschede géén compensatie voor
ziektekosten van ruim 1 ton per jaar te geven.
✓ Gewezen op de gebrekkige communicatie (beantwoording telefoontjes en mails)
✓ Aangedrongen op een control en beheer instrumentarium met betrekking tot
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zodat de gemeenteraad de
controlerende taak beter kan uitvoeren

BRIEVEN AAN HET COLLEGE

✓ April 2018 - Vraag om de mogelijkheden tweestedenkaart te onderzoeken (is een
abonnement dat je kunt kopen en waarmee je vervolgens onbeperkt kunt reizen
naar 2 steden.
Dit ook mede ivm de bereikbaarheid van zorg. Tevens de vraag om in te zetten
op terugkeer van de bushalte bij de poli Oldenzaal
✓ Juni 2018 - Vraag naar stand van zaken ontwikkeling Aloysiuslocatie, contacten
die geweest zijn met tijdpad en of er getekende contracten liggen met ten Brinke
(dit laatste is ontkend)
✓ Juli 2018 - Vraag om cijfers huurtoewijzingen Domijn
✓ Sept. 2018 - Vragen inzake verhuur pand Gronausestraat 9 (vml huis van De
Lange, drukker)
✓ Sept. 2018 - Knelpunten regiotaxi
✓ Febr. 2019 - Vragen over prestatieafspraken met Domijn
✓ Febr. 2019 - Vragen over vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor
✓ Maart 2019 - Vragen over het standplaatsenbeleid
✓ April 2019 - Over verwaarlozing pand Berg en Dal De Lutte
✓ Augustus 2019 - Over contract vml zorgaanbieder Solace gezien de
voorgeschiedenis
✓ Augustus 2019 - Over integraal landschapsbeleid
✓ September 2019 - Vragen n.a.v. rapport m.b.t. bestemmingsplanwijziging
Gronausestraat/
Dr. Frederikstraat (nieuwbouwplan)
✓ Oktober 2019 – diverse zaken o.m. tweestedenkaart
✓ Oktober 2019 - Over verwaarlozing voormalige visvijver Nitertweg
✓ December 2019 - Betreffende carré woningen Rosmolen/Stellingmolen
Luttermolenveld
✓ Maart 2020 - Inzake Erve Beverborg (overlast, vergunning en handhaving)
✓ Mei 2020 – vragen verruiming openingstijden afvalbrengpunt
✓ Juli 2020 - Inzake aanpakken woonoverlast
✓ Oktober 2020 - Inzake pand/huisvesting Gildewerkplaats

✓
✓
✓
✓
✓

Oktober 2020 - Vragen over knelpunten openbaar vervoer en inzetten OV coach
December 2020 - Diverse vragen over het afvalbeleid
Maart 2021 - Aanvullende vragen afvalbeleid / afvalketen
Mei 2021 – Aanvullende vragen afvalbeleid
Augustus 2021 - Vragen n.a.v. negatief advies politie inrichting Hogeboekelweg
en feit dat ze niet kan en mag handhaven
✓ Augustus 2021 – Inzake de geultjes met vaak hoge randen in centrum en de
situatie in de Irisstraat
✓ Gevraagd om actieve houding van het college voor een busverbinding via Glane
naar Glanerbrug en het tegengaan van verschraling openbaar vervoer
Overdinkel.
Deze groep STOND voor u klaar

Deze groep STAAT voor u klaar

