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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 21.O
d.d. 23-05-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 21.NO
d.d. 23-05-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

5

BSP

16Z03416
16.0028052
16-05-2017

Verordening Blijverslening
gemeente Losser
INFO:
Vanuit de raadsbreed gedragen
motie van D66 van 5 april
2016 is gevraagd de mogelijkheden
van het instrument Blijverslening te
onderzoeken. Door voor het
instrument Blijverslening te kiezen
wordt aan eigenaren van woningen
de mogelijkheid geboden in de
(toekomstige) woonbehoeften te
voorzien om langer comfortabel,
veilig en levensloopbestendig
in de eigen woning te blijven wonen,
ook met een zorgvraag.
Om het in de Woonvisie
geconstateerde tekort aan geschikte
huisvesting weg te werken worden de
maximale mogelijkheden van de
Blijverslening benut.

1. De raad voor te stellen de
‘Verordening Blijverslening gemeente
Losser’ vast te stellen.
2. De raad voor te stellen
€ 250.000,- voor Blijversleningen
beschikbaar te stellen.
3. De raad voor te stellen de kosten van
de bij de SVn gestalde middelen te
dekken uit de besparing die met de
Blijverslening wordt gerealiseerd binnen
de Wmo, te dekken uit de post
134.6000.231.0.42300.0.

6

VH

17Z00246
17.0014656
22-05-2017

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift van de heer B.G.E.
Verbecke, Grensweg 2 te Losser.
Het bezwaar is gericht tegen de
brief van 7 september 2016. Daarin
geeft Achmea Centraal Beheer aan
dat de geleden schade niet valt
onder de aansprakelijkheidspolis
van de gemeente Losser en
derhalve niet vergoed zal worden.
INFO:
Het bezwaarschrift is niet gericht
tegen een besluit in de zin van artikel
1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht. Tegen de brief van 7
september 2016 kan daarom geen
bezwaar worden gemaakt. Het
bezwaarschrift is daarmee nietontvankelijk.

Overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 9 maart
2017, het bezwaarschrift van de heer
Verbecke niet ontvankelijk te verklaren.
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OW

17.Z01554
17.0016095
23-05-2017

Schetsontwerp Gronausestraat
Noord.
INFO:
In de tweede helft van 2014 is een
integraal proces opgestart om het
centrum van Losser leefbaar,
aantrekkelijk en toekomstbestendig
te maken en te houden. Hierbij
worden de samenhangende themaonderdelen ambitie, visie, openbare
ruimte, gevels en
dienstverlening/gastvrijheid nader
uitgewerkt in het Parapluplan
centrum Losser. Binnen ditzelfde
proces wordt, in nauwe samenhang
met de planontwikkeling voor het
centrum, het ontwerp van het
aanliggende deel van de
Gronausestraat opgesteld.
De raad heeft op 10 mei 2016 het
ambitieniveau voor het centrum en
het inrichtingsprincipe voor de
Gronausestraat Noord vastgesteld.
Op basis van deze kaders is
aansluitend gewerkt aan de
uitwerking van de plannen voor het
centrum en is het conceptschetsontwerp voor de
Gronausestraat-Noord opgesteld.
Gedurende het plan- en
participatieproces waarin deze
stukken tot stand zijn gekomen,
kwam naar voren dat het wenselijk is
om het parkeeronderzoek te
actualiseren. Om de resultaten van
dit onderzoek te kunnen verwerken in
de plannen voor het centrum is uitstel
van de besluitvorming over het
centrum noodzakelijk. Het ontwerpen besluitvormings-proces van de
Gronausestraat Noord kan echter
geen uitstel lijden in verband met
voorwaarden die zijn gekoppeld aan
verworven subsidies.
Met onderhavig besluit geeft u de
stukken met betrekking tot het
schetsontwerp voor de
Gronausestraat Noord vrij voor de
inspraakprocedure waarin
belanghebbenden en inwoners
worden geïnformeerd, stukken ter

1. Kennis te nemen van en in te
stemmen met het schetsontwerp
Gronausestraat Noord waarin tevens de
entree en parkeerplaats van de nieuwe
sporthal De Fakkel en de omgeving van
de Maria Geboorte kerk is opgenomen.
2. Het onder punt 1 bedoelde
schetsontwerp, bestaande uit
ontwerptekeningen en een toelichting,
op grond van de inspraakverordening
ter inzage te leggen.
3. Ten aanzien van de afstemming
tussen het Schets-ontwerp
Gronausestraat Noord en de nieuw te
bouwen sporthal De Fakkel:
a. de situatie en het ruimtebeslag voor
de nieuwe sporthal, zoals deze is
opgenomen in het schets-ontwerp
Gronausestraat Noord, als
randvoorwaarde te hanteren bij het
ontwerpproces voor de nieuw te
bouwen sporthal, en
b. mocht blijken dat het
ontwikkelprogramma van de nieuw te
bouwen sporthal, ondanks deze randvoorwaarde, leidt tot een grotere
sporthal dan in het schetsontwerp
Gronausestraat is voorzien én dat dit
ten koste gaat van het aantal
geschetste parkeer-plaatsen, dat deze
parkeerplaatsen dan elders in het
centrum van Losser gecompenseerd
moeten worden.
4. De raad informeren conform
bijgaande raadsinformatiebrief
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inzage worden gelegd en een ieder
schriftelijk kan reageren. Aansluitend
kan, mede op basis van de
binnengekomen reacties, de
definitieve besluitvorming over het
schetsontwerp Gronausestraat Noord
plaatsvinden.

Beslissing

