
Op dinsdag 8 november is de gemeenteraad akkoord gegaan met
de Programmabegroting 2017.  Alle fracties hebben ingestemd
met de door het college van burgemeester en wethouders ge-
presenteerde begroting.

Wel heeft de raad enige wijzigingen aangebracht. 
Dit jaar zijn er 6 amendementen en 8 moties ingediend door de
verschillende fracties. 

De volgende amendementen (wijzigingen) en moties (oproepen
aan het college) hebben het gehaald.
- amendement SDGL/PvdA, Burgerforum, CDA en VVD: afzien van

een verhoging van de afvalstoffenheffing in 2017;
- amendement D66, CDA en Burgerforum: extra gelden worden

vrijgemaakt voor ondersteunen van onderdelen van het duur-
zaamheidsbeleid.

- amendement Burgerforum, CDA, D66, VVD en SDGL/PvdA: op-
nemen budget voor burgerparticipatie voor digitale raadple-
ging en vervangen huidige Ipads voor papierloos vergaderen;

- moties Burgerforum, CDA, D66, VVD en SDGL/PvdA :

• het evalueren van het mantelzorgbeleid;

• duidelijkheid over de ontwikkelingen op de Aloysiuslocatie
en onderzoek alternatieve mogelijkheden;

• aandacht voor duurzaamheid in samenspraak inwoners en
ondernemers;

• niet akkoord met verlaging van de cijfers van de Provincie
over het aantal te bouwen woningen;

- moties Burgerforum, CDA en D66:

• onderzoek naar de effecten van het innen van de eigen bij-
dragen voor de WMO;

• extra aandacht voor het bereiken van de doelgroep van het
armoedebeleid

- motie Burgerforum, CDA, D66 en VVD:

• aangeven op welke wijze de inwoners zijn geraadpleegd bij
het opstellen van voorstellen aan de raad

De volgende wijzigingen van de begroting hebben het niet gehaald:
- amendement D66: over inzet van het college bij het huisvesten

van statushouders. College geeft aan hier optimaal op in te zetten;
- amendement VVD en SDGL/PvdA: voor een proef van de inhuur

van handhavers. Het College komt hier in 2017 op terug bij het
bepalen van het nieuwe beleid voor hondenpoep en openings-
tijden horeca;

- amendement VVD:  overheveling gelden van de buurtsport-
coach naar de sportverenigingen voor ledenwerving. Dit wordt
meegenomen in het nieuwe subsidiebeleid dat door de raad
wordt vastgesteld begin 2017;

- motie SDGL/PvdA: over verhogen van de individuele inkomens-
toeslag. Verhoging geen stimulans voor de arbeidsparticipatie.

In de raadsvergadering is de gemeenteraad ook akkoord gegaan
met een raadsbreed ingediende motie tegen de tolplannen in
Duitsland. De raad ondersteunt de acties van de burgemeester in
samenspraak met de Euregio en de Duitse buren.

Lokaal Betrokken 
Betrouwbaar

De financiën zijn op orde. We konden
ons dus richten op reparatie, bijstelling
of verbetering van beleid. 

De verhoging afvalstoffenheffing is
teruggedraaid.

Burgerforum heeft vooral ingezet op
het armoedebeleid, zorg en huisves-
tingsbeleid. Daarnaast thema’s zoals de
Aloysiusschool (deadline voor huidige
ontwikkelingen en kijken naar alterna-
tieven) en steenfabriek (druk op Boei
en kijken naar andere overnamekandi-
daten) en aandacht voor de kernen
(ook Glane!).

Mantelzorg: We hebben gevraagd om
een evaluatie van het mantelzorgbe-
leid, zodat dit -waar nodig- bijgesteld
kan worden. 

Armoede: De doelgroep wordt ver-
breed, mogelijkheden uitgebreid en er
is extra aandacht voor kinderen in ar-
moede. Toch kan het voorkomen dat
mensen die het financieel gezien wél
nodig hebben niet bereikt worden. Ge-
vraagd is in hiervoor extra middelen in
te zetten.

Eigen bijdrage WMO voorzieningen:
Het college heeft de opdracht gekre-
gen opties te onderzoeken om de
eigen bijdrage te verlagen en de gevol-
gen hiervan in beeld te brengen.

Huisvesting: Er moeten voldoende
woningen blijven voor onze inwoners,
zowel koop als huur. Daarom wilden
we ook een huisvestingsverordening.
De provincie wil dat we fors minder 
woningen gaan bouwen. De raad wil
dat absoluut niet en wil ook dat burge-
meester en wethouders zich daar hard
voor maken en met minder geen ge-
noegen nemen.

Verder werken aan
een leefbaar Losser

Het CDA gelooft in de kracht van de 
samenleving. Dat vraagt om investe-
ringen in die samenleving en in de
leefbaarheid ervan. 

In de programmabegroting 2017 zijn
een aantal investeringen opgenomen;
o.a. de herinrichtingsplannen (Losser,
De Lutte), de verbouw van het Twents
Carmelcollege, de realisatie van het
Kulturhus Losser en vervanging van de
Fakkel. 
Het CDA heeft 2 moties ingediend:
Duurzaamheid (gemeente dient waar
mogelijk duurzaam te werken (rent-
meesterschap)) en Woningbouw (be-
houd huidige woningbouwcontingent).
Het amendement om de Afvalstoffen-
heffing niet te verhogen hebben we
mee ingediend. Het gescheiden inza-
melen verloopt prima en in 2017 gaan
we eerst maar eens praten over het 
dividend van Twence.

Het CDA heeft ook de motie Armoede-
beleid (Zoveel mogelijk mensen die in
aanmerking komen voor hulp berei-
ken) mee ingediend omdat armoede
het “meedoen” in de samenleving
moeilijk of onmogelijk maakt. 

Ook de motie Eigen bijdrage WMO
(onderzoek) hebben we mee inge-
diend: Mijden van zorg vanwege finan-
ciële redenen mag niet voorkomen.
Verder deelde het college mee dat bij
de komende nieuwjaars-receptie de
vrijwilligersprijs zal worden uitge-
reikt. Het CDA heeft daarvoor eind
2015 een motie ingediend. De inzet
van vrijwilligers is hard nodig om de
leefbaarheid te behouden in onze 
dorpen. Het vrijwilligerswerk verdient
meer waardering en erkenning. Alleen
door samen op te trekken, gemeente
en inwoners (burgerparticipatie), 
bereiken we het beste voor Losser!

Losser gaat vooruit!

Oktober en november hebben, zoals
gewoonlijk, in het teken van de begro-
ting voor het volgende jaar gestaan.
Het begint een trend te worden van
deze coalitie dat ook dit jaar de begro-
ting er weer rooskleurig uitziet. 

Samenvattend is onze fractie tevreden
over hetgeen is binnengehaald bij de
Algemene Beschouwingen. Wederom
worden inwoners, meer dan tevoren,
betrokken bij gemeentelijke plannen. 

D66 wil ‘beginspraak vooraf’ in plaats
van ‘inspraak achteraf’ en we hebben
een motie en amendement ingediend
om dit te benadrukken. 
Minstens net zo belangrijk voor vol-
gend jaar: voor het tweede jaar op rij
gaan we investeren in belangrijke pro-
jecten. De spaarpot voor vervanging
van sporthal De Fakkel blijkt al vol ge-
noeg om hier volgend jaar een start
mee te maken. Daarnaast start ook de
verbouwing van het Carmel College,
maar ook het gemeentehuis tot Kultur-
hus, zodat Losser (naast Overdinkel en
De Lutte) haar ontmoetingsplaats krij-
gen midden in het centrum. 

Een ander thema dat terecht meer aan-
dacht krijgt is duurzaamheid. Duur-
zaamheid houdt niet op bij de
gemeentegrens. Samen met Dinkel-
land, Tubbergen en Oldenzaal gaan we
werken aan duurzame energie. Losser
zal door het amendement van D66 de
komende jaren meer budget beschik-
baar hebben voor duurzaamheid. Door
daarnaast op verschillende onderwer-
pen de komende jaren slim te blijven
samenwerken met andere gemeenten
in de regio, kunnen we geld besparen
dat we vervolgens weer in kunnen zet-
ten om de leefbaarheid in onze ge-
meente verder te verbeteren.

In goede harmonie
maar met 
meningsverschillen.

Wij zijn tevreden over het verloop van
de begrotingsvergadering. 

Wij worden als oppositiepartij door de
coalitiepartijen serieus genomen en er
wordt naar ons geluisterd. De raadsle-
den van de coalitiepartijen vormen
geen gesloten blok maar proberen in
gezamenlijkheid met alle partijen tot
goede besluiten voor Losser te komen.
De raadsleden kunnen het allemaal
goed met elkaar vinden en na de raads-
vergadering wordt er onder het genot
van een glaasje wijn nog een uurtje na-
gepraat.
Maar inhoudelijk zijn wij het soms niet
eens. Dat bleek ook weer tijdens deze
begrotingsvergadering. 

Wij vinden dat dit college de kosten
voor het Kulturhus niet in de hand
heeft. De VVD is overigens de enige
partij die vindt dat het Kulturhus hele-
maal niet in het gemeentehuis moet
komen. Er zijn betere mogelijkheden
met meer draagvlak.

Wij hebben voor de huisvestingsveror-
dening (motie Burgerforum) gestemd
omdat wij vinden dat het goed is dat
de gemeente meer invloed krijgt op
het huisvestingsbeleid van Domijn. Dit
om meer voor de inwoners van Losser
te kunnen betekenen.

Ook hebben wij een motie mede inge-
diend om het college wat “brutaler” te
laten zijn als het gaat om ambities
m.b.t. woningcontingent. 
En natuurlijk hebben wij er mede voor
gezorgd dat de verhoging van de afval-
stoffenheffing van tafel is.

Wat niet in de krant
stond ……….;     

De SDGL-Pvda fractie heeft zaken naar
voren gebracht die we niet onvermeld
willen laten; een paar voorbeelden:

- Communicatie met onze inwoners:
je komt als burger weinig te weten
over de besluitvorming in raad en
commissies. We willen een uitgebrei-
der maar goed leesbaar verslag op de
gemeentelijke website én in het
weekblad waarin de gemeente haar
informatie publiceert. Hiermee gaan
we met andere partijen aan de slag.

- Inkomenstoeslag: onze motie over
extra steun aan de vele huishoudens
die financieel langdurig op het mini-
mum zitten heeft het ondanks de be-
perkte kosten niet gehaald. Jammer
en een gemiste kans.

- Kulturhus: we hopen dat aan het
einde van 2017 de officiële opening
met een voltallig college en binnen
het budget een feit zal zijn. Zorgen
maken we ons wel.

- Afvalbeleid: vernieuwing gaat vanuit
het college langzaam. We blijven stre-
ven naar praktische oplossingen om
onze milieudoelstellingen te halen
tegen de laagst mogelijke kosten; be-
talen per containerlediging (diftar) is
voor ons een mogelijk  eindstation en
geen startpunt.

- Sport: ondanks onze vragen blijft on-
duidelijk welk standpunt het college
inneemt over de plaats van een hoc-
keyveld. Wij blijven ervoor pleiten dit
te realiseren op het bestaande sport-
park aan de Bookholtlaan.
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