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Het nieuwe wethoudersteam: Marcel Wildschut (D66), Anja Prins (VVD), Harry Nijhuis (CDA)

Dit akkoord is bereikt tussen het CDA, de VVD en D66. Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarin we 

ambities hebben geformuleerd. Bestaand beleid wordt in dit akkoord niet meer dan nodig herbevestigd.

 Defi nitieve versie  |  dinsdag 29 mei 2018

 Voor u ligt het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Losser
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1.  We streven er naar dat de bandbreedte van 

de weerstandsratio deze raadsperiode wordt 

vastgesteld op “ruim voldoende” (1.4-1.8). 

De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en 

investeringen vormen geen doel op zich. Ze dragen 

bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet 

in de waan van de dag en zorgen dus ook voor 

voldoende weerstandsvermogen.

2.  De gemeente voert een ordelijk fi nancieel beleid 

en reserveert daarom ook voor te voorziene 

lasten van onderhoud van de openbare ruimte 

en kapitaalgoederen (bijvoorbeeld riolering).

3.  De raad heeft besloten om te investeren in 

nieuwe riolering. Dit leidt tot een verhoging van 

de rioolheffi ng. Verder streven we - behoudens 

infl atiecorrecties - naar stabiliteit van de 

woonlasten (OZB en afvalstoffenheffi ng) voor 

onze inwoners en een gezonde balans tussen een 

sluitende begroting, acceptabele lokale lasten 

en investeringen in de samenleving.

4.  Kosten voor overheidsdiensten (leges) 

zijn in principe kostendekkend.

5.  We zijn transparant in de inkomsten en uitgaven 

van de gemeente. Om die reden ontvangen 

inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, 

een korte weergave van de inkomsten en uitgaven 

van de gemeente. Op de site is ook een duidelijk 

overzicht te vinden van instellingen en verenigingen 

die van de gemeente subsidie ontvangen en de 

taken die men uitvoert. 

Door een coalitieakkoord op hoofdlijnen te sluiten, willen wij ruimte geven aan de inbreng vanuit de partijen in 

de gemeenteraad.  De coalitie spreekt de wens uit dat de hele gemeenteraad gezamenlijk tot de vorming van een 

raadsagenda komt. Een raadsagenda moet zorgen voor een meer initiërende rol voor de gemeente raad. Op die 

manier wordt de gemeenteraad op enkele nog nader vast te stellen onderwerpen (grote thema’s) aan de voorkant 

van het proces geplaatst in plaats van het college. Hierdoor kunnen partijen hun inbreng hebben voordat het 

besluitvormende proces gaat beginnen. Ook kunnen zij zo meer ruimte bieden aan participatie van inwoners en 

instellingen. De verantwoordelijkheid van het opstellen van de raadsagenda ligt bij de fracties in de gemeenteraad.

De afgelopen jaren is er weer een stevige fi nanciële positie gerealiseerd. We kwamen van ver. Een solide toekomst 

is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We zetten ons hier ook de komende periode voor in. Uitgangspunten 

voor het fi nancieel beleid zijn daarbij: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.

Voor ons zijn onderstaande thema’s de komende raadsperiode belangrijk en hier gaan we met veel 

enthousiasme mee aan de slag. Bij sommige ambities is de route naar het doel aangegeven en zijn 

de onderwerpen verder geconcretiseerd. 

 Raadsagenda

 Gezonde gemeentefi nanciën 
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1.  Op korte termijn (binnen de raadsperiode 2018-

2022) wil deze coalitie dat de gemeente Losser 

minimaal 20% energieneutraal is. Dat wil zeggen 

dat twintig procent van de energiebehoefte van 

inwoners, ondernemers en instellingen in onze 

gemeente duurzaam wordt opgewekt. Op lange 

termijn, in 2040, heeft de gemeente Losser zichzelf 

opgelegd om 100 procent energie neutraal zijn.

2.  Continueren aandeelhouderschap Twence. 

De doelstelling van Twence is om 10% van de 

huidige gemeentelijke energiebehoefte duurzaam 

te genereren. Contracten met Twence lopen tot 

2022. Twence kan de rol als duurzaamheids-

bevorderaar voor de Twentse gemeenten nog 

nadrukkelijker gaan vervullen.

3.  Intensiveren van informatie richting onze inwoners, 

verenigingen en ondernemers met betrekking tot 

besparen van energie, omschakelen naar gasloos 

wonen en toepassen van groene energie alterna-

tieven. Onze gemeente ondersteunt duurzame 

initiatieven van inwoners en bedrijven. Het op 

te richten duurzaamheidsfonds kan hierin een 

nadrukkelijke rol spelen.

4.  Er ligt een grote duurzaamheidsopgave in de 

gebouwde omgeving van onze gemeente. Bij 

nieuwbouw en/of renovatie wordt er vanaf deze 

raadsperiode in de gemeente Losser gasloos 

gebouwd en worden woningen en gebouwen in 

toenemende mate energieneutraal gemaakt. Dit 

doen we samen met partners, zoals de woning-

bouwcorporaties, netbeheerders, Duurzaam (t)huis 

Twente én onze inwoners.

5.   Inzetten op ‘zon op daken’ bij agrariërs en 

bedrijven, daar waar aan de orde in combinatie met 

asbestsanering. Met zonnepanelen op 60% van alle 

daken in de gemeente Losser kunnen we ongeveer 

8% van onze energiebehoefte afdekken. Onze 

gemeente neemt hier een sterk faciliterende en 

stimulerende rol in.

6.  Stimuleren en faciliteren van lokale energie-

initiatieven zoals energiecorporaties. Gezien de 

complexiteit van dit soort trajecten schatten we 

in dat dit op langere termijn maximaal zo’n 

10% van onze energiebehoefte kan afdekken. 

De energietransitie zal de komende jaren veel aandacht vragen van gemeenten. Het besluit om de gaswinning 

in Nederland op termijn tot nul terug te brengen, betekent dat de opgave nog groter en in de tijd urgenter wordt 

dan zij al was. Er is veel nodig om de komende jaren te voldoen aan alle afspraken die zijn en worden gemaakt 

(regionaal, nationaal en internationaal). Ook de gemeente Losser zelf heeft uiteraard ambities voor wat betreft een 

duurzame leefomgeving en heeft daartoe in maart 2018 de Duurzaamheidsvisie Losser vastgesteld. Deze coalitie 

wil richtlijnen meegeven om tot een uitvoeringsagenda te komen. Om het uiteindelijke doel van energieneutraliteit 

te kunnen halen is het nodig de komende raadsperiode forse stappen te zetten. Wij beseffen dat dit ambitieuze 

maar ook noodzakelijke ambities zijn, die vragen om de onder staande mix van initiatieven:

 Duurzame Leefomgeving en de Energietransitie 
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7.  We beseffen dat ook grotere energieprojecten 

op lange termijn nodig zullen zijn om aan de 

doelstellingen te voldoen. We zetten, mede 

vanwege de lange doorlooptijd, deze periode 

hiervoor het een en ander in gang. We zetten in op 

één á twee grotere zonneparken (15-30 hectare), 

biogas en één windpark (6-7 windmolens). Dit 

laatste bij voorkeur in de grensstreek en in een 

Euregionale samenwerking. Windmolens zijn op 

dit moment binnen de gemeente Losser vanwege 

provinciaal beleid in het kader van nationaal 

landschap niet mogelijk. We gaan daarover in 

gesprek met de provincie. Uitgangspunt is dat 

lasten en lusten in verhouding met elkaar dienen 

te staan met mogelijkheden tot participatie van 

in woners. We beseffen dat 100% draagvlak bij dit 

soort projecten waarschijnlijk niet haalbaar zal zijn.

8.  De gemeente Losser wil de komende jaren klimaat-

bestendig worden. Dat wil zeggen dat ook de 

eigen organisatie in haar doen en laten rekening 

houdt met de gevolgen van klimaatverandering en 

energieneutraliteit nastreeft door onder andere 

haar vastgoed te verduurzamen en duurzaamheids-

criteria mee te nemen in aanbestedingen.

9.  De energietransitie vraagt veel van onszelf en van 

regiogemeenten. We dienen daartoe onze (ambte-

lijke) capaciteit aan te passen, onze samenwerking 

in Noordoost-Twente verband uit te breiden en 

samen met andere Twentse gemeenten de Twentse 

Energie Strategie (TES) ten uitvoer brengen.

10. Om te kunnen volgen hoe de gemeente Losser 

werkt aan haar duurzaamheidsdoelstellingen 

gaan we jaarlijks de voortgang bijhouden. Dit 

zodat we op tijd kunnen bijsturen. We stellen 

een duurzaamheidsmonitor Losser in die ons 

van deze informatie voorziet.
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1.  We stellen de nota ‘Samen(werken) met inwoners’ 

op. Om ervoor te zorgen dat de afweging tot partici-

patie onze reguliere werkwijze wordt, maken we 

een participatieagenda. Ieder jaar inventariseren 

we welke ontwikkelingen en vraagstukken zich 

lenen voor inwonersparticipatie en zetten die op 

de agenda. De onderwerpen op de agenda gaan we 

monitoren en evalueren zodat we ervan kunnen 

leren en ons op dit gebied blijven ontwikkelen.

2.  Een onderwerp dat in ieder geval op de agenda 

komt is de inzet van BOA’s. We bepalen de inzet op 

basis van ervaren overlast in overleg met partners 

en inwoners.

3.  Ter aanvulling van het kernwethouderschap wordt 

per kern een contactambtenaar aangewezen.

4.  We ondersteunen verenigingen, maatschappelijke 

organisaties en vrijwilligers. Dit kan op verschillende 

manieren zoals het bieden van hulp bij aanvraag 

van subsidies of vergunningen bij evenementen, 

het verbinden van partijen en initiatieven én het 

faciliteren in bijvoorbeeld trainingen.

5.  Eind 2018 wordt het nieuwe subsidiebeleid 

geëvalueerd. Bij positieve evaluatie gaan we de 

activiteitengerichte subsidie voortzetten waarbij 

ook aandacht zal moeten zijn voor innovaties en 

initiatieven uit de samenleving die de leefbaarheid, 

de zorg voor elkaar en de omgeving bevorderen.

Losser kent actieve gemeenschappen met een rijk en bruisend cultuur- en verenigingsleven waar mensen zich voor 

willen inzetten. Verenigingen, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde als het 

gaat om het behoud van de leefbaarheid in de dorpen. Het bevordert de gemeenschapszin en het ‘Noaberschap’. 

We staan positief tegenover initiatieven die vanuit de samenleving komen om de leefbaarheid, de zorg voor elkaar 

en voor de omgeving te versterken. Meer dan nu al het geval is gaan we belanghebbende inwoners, bedrijven en 

andere partners vroegtijdig betrekken bij beleidsvorming en projecten. De ervaringen die we met beginspraak 

(vooraf luisteren naar en overleggen met de mensen die het aangaat) hebben opgedaan leren ons dat het 

kwalitatief betere besluiten oplevert en bijdraagt aan het draagvlak. 

De Omgevingswet is een grote wetgevingsoperatie waarbij vele honderden wetten en regelingen worden geïnte-

greerd in vier wetten en enkele regelingen. Dit moet ervoor zorgen dat het voor inwoners overzichtelijker wordt, 

vergunningen sneller worden verleend en regels minder in de weg zitten voor ontwikkelingen. Het grootste gedeelte 

van deze wetgevingsoperatie komt op het bordje van gemeenten te liggen. De komst van de Omgevingswet is als 

een ‘kruiwagen’ om beginspraak, digitalisering en goede dienstverlening aan inwoners verder uit te bouwen. 

1.  De gemeente Losser wil de mogelijkheden uit de gereedschapskist die de Omgevingswet biedt, 

volop gaan benutten.

 Samen(werken) met inwoners

 Omgevingswet 

 Inwoners uit Overdinkel in traditionele ‘smokkelkleding’
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Met de investeringen in de openbare ruimte wordt beoogd meer te bereiken dan alleen een schone, hele en veilige 

leefomgeving. De inrichtingskwaliteit gaat steeds nadrukkelijker een rol spelen bij het creëren van aantrekkelijke buurten 

en wijken. Onderhoudsgelden voor de openbare ruimte worden zodanig ingezet dat deze ook optimaal bijdragen aan de 

gemeentelijke beleidsdoelstellingen voornamelijk op het gebied van ‘’Vitale karakteristieke kerkdorpen, Verbindingen 

en Recreatie en Toerisme”. Op basis van kwaliteitsinspecties en restlevensduur verwachtingen wordt geconcludeerd dat 

forse vervangings investeringen in de openbare ruimte/leefomgeving in de komende jaren onvermijdelijk zijn. Daarnaast 

is de continuïteit van het Servicebedrijf een punt van aandacht. Zij staat voor de opgave om een toekomstbestendige 

organisatie te blijven. Bij de begrotingsbehandeling 2015 is besloten om de fl exibele schil (ambtelijk) tot en met 2018 

tijdelijk te bevriezen. De SW-capaciteit loopt op de korte termijn terug. In de nabije toekomst gaat hier, bij gelijk blijvend 

onderhoudsniveau en fi nanciële middelen, een capaciteitsprobleem ontstaan. Er zullen daarom keuzes moeten worden 

gemaakt. Dit is bij uitstek een onderwerp voor de raadsagenda.

 Kwaliteit van onze leefomgeving

1.  We brengen de vervangingsinvesteringen in beeld 

en doen voorstellen hoe deze in te zetten voor de 

revitalisering van buurten en wijken.

2.  In de komende raadsperiode voeren we in de raad 

de discussie over de gewenste onderhoudskwaliteit 

in de openbare ruimte.

3.  Op basis van de discussie in de raad komen wij 

in deze raadsperiode met voorstellen op welke 

wijze en met welk takenpakket continuering van 

het Servicebedrijf kan plaatsvinden. Dit tegen 

aanvaardbare kosten, die passen bij een vastgesteld 

onderhoudsniveau.

8
Centrum van Losser
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Op 6 oktober ondertekende de gemeente Losser de wettelijk verplichte Gemeenschappelijke Regeling van 

de Omgevingsdienst Twente (ODTwente). De vorming van de ODTwente moet vanaf 1 januari 2019 leiden tot 

effi ciency- en kennisvoordelen in de uitvoering van de milieu- en bodemtaken op het gebied van vergunning-

verlening, toezicht en handhaving. Om dat te bereiken is met de gemeenten eveneens een fi nanciële taakstelling 

afgesproken. De defi nitie van één ‘Twentse norm’ moet ervoor zorgen dat het duidelijk is welk kwaliteitsniveau 

voor de uitvoering van deze taken vanaf 1 januari 2019 wordt gehanteerd. De coalitiepartijen zien toe op de 

ontwikkeling van een professionele klantvriendelijke organisatie met hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening. 

Goede communicatie en een inwonergerichte benadering zijn punt van aandacht: het moet voor de Losserse 

inwoners duidelijk zijn bij welk loket zij moeten zijn. De gemeente Losser blijft het eerste aanspreekpunt voor de 

Losserse inwoners en ondernemers; de inwoners en ondernemers dienen daar de aanvragen in. De ODTwente werkt 

als een backoffi ce. Afstemming tussen front- en backoffi ce inclusief goede digitale ondersteuning is nodig om de 

goede dingen ook goed te doen. 

1.  De coalitiepartijen gaan voor scherpte in de DVO-afspraken met ODTwente en gaan dit regelmatig monitoren.

Een goed voorzieningenniveau is belangrijk om de leefbaarheid, de sociale cohesie en de diversiteit in de 

Losserse samenleving te behouden en te verbeteren. Daarnaast draagt het bij om een aantrekkelijke gemeente 

te zijn voor toeristen en recreanten. In de afgelopen periode is daarom al begonnen met de voorbereiding en/

of uitvoering van grote projecten zoals de vernieuwbouw van het Twents Carmel College, de kulturhusen, de 

nieuwbouw van sporthal de Fakkel en diverse centrumplannen voor de verschillende dorpen. Deze projecten 

hebben als belangrijkste doel om de kernen aantrekkelijk en leefbaar te houden. Het behoud van de diverse 

voorzieningen op het gebied van zorg in onze dorpen verdient speciale aandacht. Van belang is daarbij ook de 

bereikbaarheid van voorzieningen (binnen en buiten onze gemeente) met o.a. het openbaar vervoer. 

De ambities voor de komende raadsperiode zijn: 

1.  Doorontwikkelen en uitvoeren centrumplan Losser.

2.  Doorontwikkelen en uitvoeren centrumplan De Lutte.

3.  Doorontwikkelen en uitvoeren plan Losser aan 

de Dinkel voor Glane en Losser.

4.  Ontwikkelen en start uitvoeren 

herinrichtingsplan voor kern Beuningen.

5. Nieuwbouw sporthal de Fakkel.

6.  Afronden vernieuwbouw Twents Carmel college 

inclusief onderbrengen muziekonderwijs.

7.  Op peil houden en daar waar mogelijk verbeteren 

van de openbaar vervoer voorzieningen.

8.  Voor Beuningen en Glane worden de mogelijkheden 

onderzocht voor een ontmoetingscentrum 

(“kleintje kulturhus”).

9.  We staan positief tegenover het initiatief rond de 

Martinuskerk (zaal voor culturele evenementen).

10.  De komst van een gezondheidscentrum in Losser, 

Overdinkel en De Lutte wordt gestimuleerd.

  Naar één Omgevingsdienst Twente

  Voorzieningen 

9



10

Coalitieakkoord 
gemeente Losser 
2018-2022

1.  Een ambitieuze Agenda voor Twente, voor sociaal- 

economische structuurversterking, is van groot 

belang voor onze eigen gemeente. Er is € 7,50 per 

inwoner beschikbaar gesteld voor de Agenda voor 

Twente en € 5,00 per inwoner voor de realisatie 

van de volledige ambitie. Op basis van de verdere 

uitwerking zal het college besluiten of ze de 

€ 5,00 per inwoner beschikbaar stelt. 

2.  De Vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor 

Losser. Losser profi leert zich als de Schatkamer 

van Twente. Onder deze noemer worden ook 

verbindingen gemaakt tussen bewoners, bezoekers 

en bedrijven. De ambitie is de Schatkamer-

profi lering nadrukkelijker in te zetten om zo meer 

bezoekers te trekken en deze langer te laten 

verblijven.

3.  Knelpunten, die in de bestaande routenetwerken 

worden ervaren, zullen waar mogelijk worden 

opgelost. Met betrekking tot routenetwerken en 

marketing wordt samengewerkt met regionale 

partners als Routebureau Twente en Twente 

Marketing.

4.  We blijven investeren in een goed ondernemers-

klimaat opdat het aantal bedrijven (ook mkb) 

in Losser toeneemt. Daarnaast investeren we ook 

in de grensoverschrijdende samenwerking met 

Duitsland omdat we zien dat hier kansen liggen.

5.  Voor de leefbaarheid van de gemeente Losser is 

een goed winkelbestand zeer belangrijk. Mede 

door de concurrentie van de internetwinkels 

hebben met name de mkb’ers het moeilijk en 

ontstaat er leegstand. Het is een grote uitdaging 

de oplopende leegstand een halt toe te roepen. 

Het centrumplan draagt hieraan bij. De coalitie 

zoekt verdergaande samenwerking met makelaars, 

projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, 

winkeliers en provincie om de winkelgebieden 

aantrekkelijk te houden en leegstand tegen te gaan.

6.  De gemeente faciliteert waar mogelijk innovatieve 

ontwikkelingen in de economische sector. Indien 

nodig wordt, samen met de ondernemer, gezocht 

naar maatwerkoplossingen als die ondernemer te 

maken krijgt met fysieke of regeltechnische beper-

kingen in zijn dagelijkse bedrijfsvoering. Dit onder de 

voorwaarde dat deze ontwikkeling de duurzaamheid-

doelstellingen en het milieu niet schaden. 

Twente wordt steeds vaker gezien als een landschapsmetropool, waarbinnen steden en buitengebied nauw zijn 

verbonden. Losser heeft als landelijke grensgemeente binnen Twente een eigen identiteit. Deze identiteit (zoals 

het coulisselandschap, het cultureel erfgoed, de tradities, de verhalen, de Dinkel, de natuurgebieden, de geologie 

en de gastvrijheid) is een belangrijke waarde voor de lokale (vrije-tijds)economie. We vinden de regionale 

economie belangrijk omdat veel inwoners van Losser buiten onze gemeente werken. Met het stimuleren van de 

lokale en regionale economie zorgen we ervoor dat Losser een aantrekkelijke woon- en leefomgeving blijft.

 Economie en Werkgelegenheid 

Van Heek Textiles, Losser
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1.  Integraal beleid verbindt de participatiewet, 

de Wet op jeugdzorg en de Wmo en geeft een ge-

zamenlijk afwegingskader. In 2018 starten we met 

een participatief proces om samen met de raad en 

onze partners in het sociaal domein één integraal 

beleidsdocument op te stellen. Hierin bepalen we 

met elkaar waar we de komende vier jaar de focus 

leggen en wat we willen bereiken. 

2.  Voor ons is het voorkomen van effecten van 

armoede voor kinderen een speerpunt. We consta-

teren dat de armoedecoördinator een positieve 

bijdrage levert aan het gebruik van voorzieningen 

en voorkomen van armoede (overerfbare armoede). 

Daarom willen we de functie van armoedecoördi-

nator voortzetten, in ieder geval tot de evaluatie 

van het coalitieakkoord. Op dit moment zijn er via 

Stichting Leergeld voorzieningen beschikbaar waar 

gezinnen met een inkomen tot 120% van het 

minimuminkomen gebruik van kunnen maken. 

We zetten de komende periode extra in op 

communicatie om de regelingen bekend te maken. 

We zien daarnaast een groep werkende mensen 

met kinderen waarvan het besteedbaar inkomen 

laag is waardoor hun kinderen ook in armoede 

opgroeien. Voor deze gezinnen stellen we de 

regelingen voor Stichting Leergeld open. Door op 

deze manier naar gezinnen te kijken kunnen we 

ook verbindingen met andere voorzieningen en 

organisaties maken. 

3.  Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. We 

weten ook dat voor veel mantelzorgers de druk (te) 

hoog is. Ondersteuning van mantelzorgers op het 

gebied van advies, informatie, respijtzorg en prak-

tische hulp wordt daarom verbeterd.

4.  Zowel op gebied van zorg, participatie (werk) 

en jeugd hebben we verschillende initiatieven 

ondernomen die succesvol zijn. Ook lopen er nog 

verschillende pilots. De komende periode willen we 

succesvolle initiatieven borgen en een structureel 

karakter geven. 

5.  We vinden het belangrijk dat er toezicht is op 

kwaliteit van geleverde zorg en handhaving in het 

sociaal domein. Regionaal is een risicoanalyse 

binnen de Wmo en Jeugdwet uitgezet. We geven in 

deze periode antwoord op de vraag hoe we toezicht 

op kwaliteit willen organiseren en starten met de 

uitvoering hiervan. Wat betreft de rechtmatig-

heidskant van handhaving, maken we dit jaar een 

actieplan gericht op handhaving en toezicht binnen 

het sociaal domein. 

6.  We voeren aan de voorkant regie om de kosten die 

met de ondersteuning- en zorgtaken gemoeid zijn 

beheersbaar te maken.

Gemeenten in Nederland zullen de transformatie van het Sociaal Domein de komende periode verder vorm moeten 

geven. De gemeente Losser pakt dit op door te zoeken naar manieren om effi ciënt te werken en in te zetten op 

preventie en vroegtijdige signalering om (grotere) problemen tegen te gaan. Daarbij maken we zoveel mogelijk 

gebruik van de eigen kracht van huishoudens en hun netwerk. Indien ondersteuning of zorg nodig is, zetten we 

dit op maat in volgens het principe ‘zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig’. Parallel hieraan onderzoeken en 

ontwikkelen we goedkopere ondersteuningsvormen als alternatief voor duurder maatwerk. In onze aanpak staat 

een integrale benadering met maatwerk centraal.

 Doorontwikkeling Sociaal Domein
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1.  Speciale aandacht vragen de door particuliere 

initiatieven opkomende studio’s. Zij kunnen ener-

zijds een aanvulling vormen op de vraag van jeugd 

en alleenstaanden. Anderzijds heeft de gemeente 

geen formele relatie, die er met corporaties wel is. 

De mogelijkheden voor regie op particuliere 

initiatieven verdient nader onderzoek.

2.  De gemeente Losser biedt verder ruimte en staat 

open voor particuliere initiatieven. Door inwoners 

ruimte te geven zelf een rol te spelen in het bouwen 

van hun eigen woning of inrichten van hun buurt, 

versterkt de cohesie, wordt de diversiteit in bouw-

stijlen vergroot, worden buurten aantrekkelijker 

en de gemeente levendiger. Dat vraagt om minder 

regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe 

Omgevingswet hiervoor biedt, willen we aangrijpen.

3.  Verder dient er meer aandacht voor (betaalbare) 

starterswoningen te komen. Dat geldt ook voor 

woningen in het middensegment zowel het gebied 

van huur als koop. Op basis van onderzoek onder 

genoemde doelgroepen dienen keuzes gemaakt te 

worden wat betreft woningtypes en eigendomsvorm.

4.  Experimenten met vernieuwde woonvormen waarbij 

wonen, zorg en/of arbeid gecombineerd worden ter 

versterking van de participatiesamenleving, 

worden zo veel mogelijk ondersteund.

5.  Vanaf 2020 worden alle gemeenten verantwoorde-

lijk voor maatschappelijke opvang en beschermd 

wonen. Niet alleen de taken maar ook de middelen 

‘verhuizen’ van de centrumgemeente naar onze 

gemeente. Om vraag en aanbod in wonen en 

zorg op elkaar af te stemmen dient inzicht te 

worden verkregen in de huisvestingsopgave 

‘Wonen met Zorg’.

6.  Nieuwkomers op de huurmarkt hebben het moeilijk. 

Groepen als jongeren en vergunninghouders hebben 

vaak geen tijd om lang te wachten op een woning 

en kunnen weinig betalen. Deze groepen zijn gebaat 

bij tijdelijke oplossingen. Met Domijn wordt gekeken 

in hoeverre het mogelijk is verschillende doelgroepen 

gemengd te laten wonen in één woongebouw (zgn. 

‘Magic mix’-projecten).

7.  ‘Inbreiding gaat voor uitbreiding’ blijft stelregel. 

In de omgevingsvisie van de gemeente worden 

locaties aangegeven waar inbreiding is toegestaan. 

Het besluit Inbreidingsbeleid voor particulieren 

in te trekken, wordt daarbij heroverwogen. 

Wonen is voor mensen essentieel. Dit betreft zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners 

moeten centraal staan bij het woonbeleid van de gemeente Losser. Het woonbeleid moet verder gericht zijn op 

kwaliteit, duurzaamheid, fl exibiliteit en maatwerk. Ook de kwaliteit van buurten is van groot belang; veiligheid, 

goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke omgeving zijn belangrijke aspecten. Ondanks een verwachting dat 

de woningbehoefte op termijn zal dalen, vooral in de sociale sector, dient vraag en aanbod voor alle leeftijds-

categorieën en doelgroepen zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd.

 Voldoende en betaalbare woningen
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1.  De gemeente Losser streeft naar een duurzaam 

buitengebied met een gezonde balans tussen 

natuur, land- en tuinbouw en recreatie. Het coulisse-

landschap dient hierbij beschermd te worden.

2.   Wij steunen initiatieven om de productie te vernieu-

wen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en 

concurrerender wordt; bijvoorbeeld op het gebied 

van bio-based economie.

3.   Voor de levensvatbaarheid van het buitengebied 

is het belangrijk ruimte te bieden aan de ontwikkel-

ing van bedrijven, nieuwe economische dragers 

en nevenactiviteiten van agrariërs, toeristisch-

recreatieve ondernemers en natuurorganisaties. 

Dit onder de voorwaarde dat deze nieuwe (neven)

activiteiten de duurzaamheiddoelstellingen en het 

milieu in het buitengebied niet schaden.

4.   We gaan samen met de eigenaar actief aan de slag 

om bij vrijkomende bebouwing, zoals leegkomende 

stallen, ruimte te bieden aan een nieuwe bestemming. 

De gemeente Losser blijft aandacht houden voor 

rood-voor-groen en rood-voor-rood regelingen.

5.  We kiezen voor een actieve rol van agrariërs, 

particulieren, natuurorganisaties en recreatie-

ondernemers uit de directe omgeving bij natuur-

beheer. Dit maakt het betaalbaar en door de grote 

betrokkenheid ontstaan er effi ciënte en duurzame 

initiatieven. Agrariërs worden o.a. gestimuleerd 

stroken bloemen- en kruidenrijke akkerranden 

aan te leggen.

6.   Toeristische voorzieningen worden versterkt; 

o.a. het fi ets- en wandelnetwerk. De mogelijkheden 

die de CKO (Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel) 

hiertoe biedt, worden onderzocht.

7.  In samenspraak met diverse betrokken partijen 

wordt de sociale en fysieke problematiek onder de 

agrariërs in beeld gebracht. We zetten ons er voor 

in dat de pilot in Tubbergen op dit gebied wordt 

uitgerold over heel Noordoost Twente.

 Landbouw en natuur

De gemeente Losser heeft een groot buitengebied en is een gemeente met agrarische activiteiten. Verschillende 

partners (denk aan agrariërs en natuurorganisaties) beheren het grootste deel van ons buitengebied. Ze zijn 

daarmee belangrijke spelers voor het buitengebied én een belangrijke schakel in het natuurbeheer. De gemeente 

wil samen met alle belanghebbenden aan de slag om te werken aan een vitaal buitengebied.

Het coulisselandschap draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van mensen, en daarmee aan de 

omgevingskwaliteit en de toeristische aantrekkelijkheid. Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar en moet 

zeer zorgvuldig worden overwogen. Met name geldt dit bij schaalvergroting van bedrijven, bij de teruggave van 

landbouwgrond aan de natuur of het toekennen van andere bestemmingen.

 Ondernemerschap en nieuwe economische dragers

Onze gemeente stimuleert ondernemerschap en nieuwe economische dragers voor het buitengebied. Wij willen 

duurzame en schone bedrijven ruimte bieden zich te handhaven of verder te ontwikkelen. Ook stimuleren we als 

gemeente innovatieve ontwikkelingen of nieuwe initiatieven voor duur zame landbouw. Asbestsanering, zonne-

panelen, mestvergisters en biogas zijn daarbij sleutelwoorden. De digitalisering kan daartoe extra kansen bieden 

en is daarmee ook voor de leefbaarheid van belang. De wens van consumenten om steeds meer lokale en regionale 

producten te kopen speelt hierbij ook een rol.

 Vitaal buitengebied
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1.  Een bereikbaar gemeenteloket voor inwoners en 

bedrijven, dat ook buiten kantoortijden open is en 

waar veel zaken digitaal geregeld kunnen worden. 

Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en 

telefonisch contact te hebben met de gemeente. 

Dit onder meer voor de inwoners die minder digitaal 

geschoold zijn. We geven extra aandacht aan com-

municatie over alle regelingen en voorzieningen die 

er vanuit de gemeente Losser zijn. We starten een 

pilot voor een jaar voor een avondopenstelling. 

2.  We maken deel uit van een sterk veranderende 

samenleving, waarin de steeds verdere digitalisering 

van de informatievoorziening één van de belangrijkste 

ontwikkelingen is. De internettechnologie biedt 

kansen voor steeds meer op maat gesneden, persoon-

lijke online dienstverlening die goed, gemakkelijk en 

snel is. De komende jaren moeten we fl inke stappen 

maken op dit gebied zodat Losser volledig kan 

aanhaken op de digitale ‘MijnOverheid’.

3.  De ambtelijke organisatie moet voldoende toegerust 

zijn (in kennis en in capaciteit) om de verschillende 

uitdagingen aan te kunnen gaan. Dit is nu niet het 

geval en daarom willen we de capaciteit uitbreiden.

Bij het opstellen van dit coalitieakkoord is nog onvoldoende duidelijk op welke wijze invulling kan worden gegeven 

aan de (her)ontwikkeling van de Aloysius locatie. Deze ontwikkeling moet samenhangen met een aantal andere 

ontwikke lingen zoals het centrumplan en de eventuele ontwikkelingen rondom het pand van Slagerij Luijerink. 

De raad zal uiteindelijk een keuze maken op basis van concrete, ingediende plannen van marktpartijen. Als de 

concrete plannen er liggen is iedere coalitiepartij vrij zijn eigen afweging te maken.

Ten aanzien van de afvalinzameling bij huishoudens heeft de gemeente Losser recentelijk gekozen voor het systeem 

van bronscheiding in combinatie met Diftar. Gezien het contract met Twence voor afvalverwerking, dat loopt tot 2022, 

én de huidige beperkte (technische) mogelijkheden voor nascheiding, was dat op dat moment voor de inwoners van 

Losser de (fi nancieel) beste oplossing. In 2019/2020 zal onderzocht worden welke vorm van inzameling en verwerking 

na 2022 het best bij Losser past. 

De coalitie staat voor een overheid die midden in de samenleving staat en daarbij zoveel mogelijk faciliterend wil 

zijn. Het principe dat de gemeente er voor de inwoners is en niet andersom moet volop gelden. 

 Ontwikkeling Aloysiuslocatie

 Diftar en afvalinzameling

 Dienstverlening gemeente 
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In dit coalitieakkoord hebben we de thema’s met ambities voor de komende vier jaar vastgelegd. In die periode 

zetten wij ons in om dit akkoord tot een succes te maken. Wij zijn ons er echter van bewust dat de ontwikkelingen 

in de samenleving snel gaan. Daarom gaan we dit akkoord na twee jaar evalueren en, indien nodig, bijstellen.
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