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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 9.O
d.d. 27-02-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 9.NO
d.d. 27-02-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

OW

18Z00373
18.0004437
05-02-2018

Uitbetaling extra
inzamelvergoeding oud papier en
karton 2017
INFO:
In de gemeente Losser wordt oud
papier en karton ingezameld door 15
inzamelaars (verenigingen, scholen
e.d.) en op het afvalbrengpunt door
de gemeente zelf. Voor het
inzamelen van het oud papier krijgen
de inzamelaars een gegarandeerde
inzamelvergoeding van 3 eurocent
per kg uitbetaald. In 2017 is het
papier en karton, verwerkt door de
firma Remondis. Na aftrek van alle
kosten en uitbetaling van de
gegarandeerde inzamelvergoeding
aan de inzamelaars, blijft er nog
€ 75.767,98 over. Deze extra
inkomsten zijn de aanleiding om de
inzamelaars voor 2017 een extra
inzamelvergoeding van 3,5
eurocent/kg uit te betalen. In totaal
gaat het om € 54.937,40. Resteert
nog € 20.830,58 ten gunste van de
reserve afvalstoffenheffing.

Instemmen met het voorstel om voor
2017 een extra inzamelvergoeding voor
oud papier en karton van 3,5 eurocent
per kg uit te betalen.

6

BCO

18Z00283
18.0007150
06-03-2018

De gemeenteraad door middel van een
Vernieuwing financiële
raadsinformatiebrief inlichten over het
verordening gemeente Losser
standpunt van het college.
INFO:
In de commissievergadering Bestuur
& Samenleving van 20 februari jl. is
de concept-Financiële verordening
van de gemeente Losser besproken.
De onduidelijkheid over het afwijken
van de model-Financiële verordening
van de VNG op artikel 5 wordt
middels de raadsinformatiebrief
weggenomen.
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7

BCO

18Z00519
18.0005822
06-03-2018

Benoemen leden gemeentelijk
stembureau en aanwijzen
Diekmanhal te Enschede als
centrale tellocatie.
INFO:
In het kader van de deelname aan
het experiment centraal tellen van de
stemmen benoemt het college de
leden van het gemeentelijk
stembureau en wijst het de centrale
locatie aan waar de stemmen worden
geteld.

1. De leden van het gemeentelijk
stembureau te benoemen voor de
verkiezing van de leden van de raad van
de gemeente Losser, op 21 maart 2018
conform dit voorstel.
2. De Diekmanhal, gevestigd aan de
J.J. van Deinselaan 22 te Enschede aan
te wijzen als centrale tellocatie.
3. Het aanvangstijdstip van de
stemopneming te bepalen op
donderdag 22 maart 2018 om 8.00 uur.

8

VH

17Z03676
18.0006624
28-02-2018

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift van de heer H.J.C.
Oude Kotte, Plechelmusstraat 4A,
7487
INFO:
Op 6 november 2017 heeft het
college besloten om een
omgevingsvergunning te verlenen
voor het bouwen van een
bedrijfspand op het perceel
Bentheimerstraat 53-55. Tegen dit
besluit heeft een 18-tal lokale
ondernemers bezwaar gemaakt. De
bezwaarschriftencommissie adviseert
om het bezwaarschrift niet
ontvankelijk te verklaren. Er
ontbreekt rechtstreeks zicht op de
bouwlocatie en de afstand is te groot
om als belanghebbende aangemerkt
te kunnen worden.

Overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 21
februari 2018 het ingediende
bezwaarschrift van de heer H.J.C. Oude
Kotte, mede namens een 18-tal lokale
ondernemers, Plechelmusstraat 4A,
7587 AM te De Lutte niet ontvankelijk te
verklaren.

