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OPENBARE VERGADERINGEN
GECOMBINEERDE COMMISSIE BESTUUR+SAMENLEVING
EN RUIMTE 31 OKTOBER
De volgende agendapunten komen aan de orde:
a. Aanpak Woonoverlast
Toelichting: De burgemeester krijgt meer bevoegdheden om
woonoverlast aan te pakken.
b. Vangnetregeling Participatiewet
Toelichting: De gemeente vraagt het Rijk om een extra bijdrage
voor meer bijstandsuitkeringen.
c. Verordening maatschappelijke ondersteuning
Toelichting: De huidige regeling wordt geactualiseerd.
d. Verordening Inkomenstoeslag
Toelichting: Voorgesteld wordt de inkomenstoeslag te verdubbelen
voor inwoners die 3 jaar of meer een inkomen hebben op
bijstandsniveau.
e. Monitor sociaal domein
Toelichting: De uitvoering van het sociaal domein wordt tweemaal
per jaar gevolgd.
f.
Programmabegroting 2018
Toelichting: Nadere informatie over de begroting is te vinden
op de website van de gemeente. De reacties van de politieke
partijen staat binnenkort in de begrotingskrant, die verschijnt in
dit weekblad.
g. Actieve informatie van het college
Toelichting: Het college gaat in op actuele ontwikkelingen.
h. Rondvraag:
Toelichting: De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan
het college over zaken die spelen binnen de gemeente en liggen
op het werkterrein van de commissie.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de ver
schillende vergaderstukken.

Doel commissievergadering
De commissievergadering is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 13 november 2017. De raadsleden verzamelen informatie en kunnen een (voorlopig) standpunt
meedelen. Er worden geen besluiten genomen.
Inspraak tijdens commissievergadering
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
raadsleden. Als u over de onderwerpen wilt meepraten dan
verzoeken wij u zich vooraf te melden bij de griffie. Dit kan
op de vergaderavond, maar het liefst vooraf per mail griffie@losser.nl of telefonisch 06-12504359. Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

Woensdag 25 oktober 2017

Besluiten gemeenteraad
17 oktober

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 17
oktober de volgende besluiten genomen.
1. Ontwikkeling Aloysiuslocatie
De fracties van Burgerforum, VVD en SDGL/PvdA verzoeken het
college om ook alternatieve plannen te betrekken bij de
ontwikkeling van de Aloysiuslocatie. De fracties van D66 en
CDA zijn tegen dit extra verzoek, omdat het college al opdracht
heeft om haalbare plannen mee te nemen.
2. Herinrichting noordelijk deel Gronausestraat
De raad gaat akkoord met het schetsontwerp, maar vraagt
aandacht voor de verkeersveiligheid o.a. bij de Melkweg en
voor de parkeerplaatsen bij de kerk. In het definitieve ontwerp
wordt hier rekening mee gehouden;
3. Re-integratieverordening Participatiewet
De raad gaat akkoord met nieuwe regels voor o.a. de loonkostensubsidie en beschut werk.
4. Experiment centraal tellen gemeenteraadsverkiezingen
2018
Losser meldt zich samen met Enschede aan voor de proef voor
het centraal tellen van de stembiljetten voor de verkiezingen
van de gemeenteraad op 21 maart 2018;
5. Regionale samenwerkingsagenda
De Twentse gemeenten willen de samenwerken op sociaaleconomisch terrein versterken;
6. Partiële herziening bestemmingsplan Losser-dorp,
Oranjestraat 2
Het schoolgebouw van het Twents Carmelcollege wordt aangepast aan de eisen van de tijd en voor medegebruik van de
muziekschool;

In de Week van Losser van 8 november a.s. staat meer informatie over de begroting en over deze vergadering.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Moderniseren van een reeds aanwezige antenne installatie
in de toren op het perceel Gronausestr. 309, 7581 CV Losser.
-

Bouwen van een tijdelijke woonunit op een perceel met
de kadastrale aanduiding sectie H, nummer 9128 aan de
Rondweg op het terrein van de LosserHof.

-

Bouwen van een woning op een perceel met de kadastrale
aanduiding sectie G, nummer 3654 aan de Waterradmolen
in De Lutte.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve
beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke
ter inzage liggen.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Strootsweg 3, 7586 RR
Overdinkel.
Datum bekendmaking 17 oktober 2017.

7. Verordening Starterslening
De raad gaat akkoord met geactualiseerde regels;
8. Benoeming commissielid
Mevrouw Hogebrink is namens D66 benoemd in de commissie
bestuur en samenleving;.
9. Proef gereguleerde wietteelt
De raad verzoekt het college om zich aan te melden voor een
proef voor gereguleerde wietteelt, samen met andere Twentse
gemeenten.
Op de website van de gemeente www.losser.nl kunt u de
vergadering na luisteren en de vergaderstukken bekijken, bij
het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending vergaderingen
De raads- en commissievergaderingen zijn live (audio) te volgen
op de website van de gemeente:
www.losser.nl bij het onderdeel
Bestuur

Officiële publicaties

VERGADERING GEMEENTERAAD 13 NOVEMBER
De raadsvergadering over de begroting 2018 is niet op de
gebruikelijke vergaderdag “de dinsdag”, maar op een
maandag, en ook de aanvangstijd voor deze vergadering is
afwijkend.
De vergadering wordt gehouden op maandag 13 november
en begint om 16.00 uur.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
Emailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis:
Postadres:

Raadhuisplein 1, Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser

Openingstijden publieksbalie gemeentehuis in Losser
De publieksbalie werkt alleen op afspraak.
Plan uw afspraak zelf op www.losser.nl/afspraak (digitale balie).
U kunt ook telefonisch een afspraak maken: (053) 537 7444.
U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00 – 16.30 uur
09.00 – 12.30 uur
13.00 – 16.30 uur
09.00 – 12.30 uur
en 13.30 – 18.00 uur
09.00 – 12.30 uur

Afhalen van uw documenten bij de receptie
in het gemeentehuis
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 18.00 uur.
Meldingen openbare ruimte
Een melding over de openbare ruimte doet u digitaal via:
www.losser.nl/Digitalebalie. Meldingen over zeer dringende gevallen, buiten kantooruren, kunt u ook telefonisch melden via de
calamiteitenlijn, telefoon: (053) 537 7399.
Afspraak met burgemeester, wethouder of
gemeentesecretaris
Voor het maken van een afspraak met leden van het College van
B&W neemt u contact op met het bestuurssecretariaat:
(053) 537 7282 of 537 7283
De officiële publicaties worden opgenomen in het gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad De Week van Losser en op
www.losser.nl/actueel/bekendmakingen
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Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken
na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET;
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
Catering Bosch Wensink, de heer H.B.M. Wensink, Edisonweg
8, 7591 HK Denekamp voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Landgoedfair’ aan
de Lutterzandweg 16 7587 LH in De Lutte, op de volgende
dagen en tijden:
• Zaterdag 28 oktober 2017 van 08.00 uur tot 19.00 uur;
• Zondag 29 oktober 2017 van 08.00 uur tot 19.00 uur.
Datum bekendmaking 16 oktober 2017
De heer H.G. Poorthuis, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser voor het
schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de
carnaval op het Raadhuisplein op de volgende dagen en tijden:
• Vrijdag 9 februari van 19.00 uur tot 24.00 uur;
• Zaterdag 10 februari van 12.00 uur tot 02.00 uur;
• Zondag 11 februari van 18.00 uur tot 02.00 uur;
• Maandag 12 februari van 18.00 uur tot 02.00 uur;
• Dinsdag 13 februari van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 17 oktober 2017
C. van Heek, Witbreuksweg 99, 7522 PH voor het schenken van
zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Foodtruck markt op
zondag 10 december 2017 op het terrein van Jan Wesselinkhoes, Holtweg 1, 7588 PC Beuningen van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Datum bekendmaking 18 oktober 2017
De heer J.F. Hulshof, Twickelerlaan 16, 7495 VG Enschede voor
het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de
Landgoed Twente Fair op Landgoedcamping het Meuleman in
De Lutte op de volgende dagen en tijden:
• Zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 uur tot 22.00 uur;
• Zondag 29 oktober 2017 van 10.00 uur tot 22.00 uur.
Datum bekendmaking 18 oktober 2017

Lexus Enschede, de heer B.M.A. Spoor, Enkeshorst 2, 7531 LA
Enschede voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Landgoed Twente Fair op Landgoedcamping
het Meuleman in De Lutte op de volgende dagen en tijden:
• Zaterdag 28 oktober 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur;
• Zondag 29 oktober 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Datum bekendmaking 18 oktober 2017

•
•
•

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum
bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester,
Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

MELDINGEN
SLOOPMELDING
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest op het perceel Wilhelminastraat 28,
7586 BE Overdinkel.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of
beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen
de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden.
Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de
(vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

betrekking op het project verplaatsing pluimveebedrijf
Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, en heeft betrekking
op de volgende percelen:
Mekkelhorsterstraat 31 in Beuningen, kadastraal bekend
onder LSR00, sectie P, nummers 63 en 617;
Beuningerveldweg ong. in Beuningen, kadastraal bekend
onder LSR00, sectie P, nummer 272 (ged.);
Bentheimerdijk 12/ Mensmansweg ong. in Beuningen,
kadastraal bekend onder LSR00, sectie P, nummer 623.
Het zaaknummer van de aanvraag is 17Z02039.

Het ontwerpbesluit, VVGB, en de bijbehorende bescheiden
liggen met ingang van donderdag 26 oktober 2017 tot en met
woensdag 6 december 2017 ter inzage in het gemeentehuis te
Losser. De stukken kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend
binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter
inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Daarbij wordt verzocht om
in de zienswijzen duidelijk aan te geven of deze betrekking
hebben op het ontwerpbesluit van de verklaring van geen
bedenkingen, en/of het ontwerpbesluit voor het verlenen van
de omgevingsvergunning.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens is om:
-

een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft

Volg de gemeenteraad op
Twitter @RaadLosser en
Facebook/Gemeente Losser
Aankondigingen van vergaderingen,
linken naar de website en andere
wetenswaardigheden over het werk
van de gemeenteraad.

