GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 11.O (14-03-2017)
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 10.O
d.d. 07-03-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 10.NO
d.d. 07-03-2017

Conform akkoord.

4

OW

17Z00571
17.0006330
22-02-2017

Twence. Aandeelhouderschap
Stadt
Münster/aandeelhoudersstrategie
INFO:
Onder verwijzing naar de
eerstvolgende AvA, wordt
besluitvorming gevraagd over de
toekomstige positie van Twence en
over een mogelijk
aandeelhouderschap van Stadt
Münster in Twence. Het college kiest
daarbij voor scenario 3, Twence als
duurzaamheidsbevorderaar met
aandeelhouderschap van Stadt
Münster. Deze keuze wordt voor
wensen en bedenkingen aan de raad
voorgelegd. Tevens wordt
geheimhouding opgelegd op één van
de onderliggende documenten.

1. Kennisnemen van het
beslisdocument ‘Aandeelhouderschap
Stadt Münster/ aandeelhoudersstrategie
Twence’
2. Onder voorbehoud van instemming
van de gemeenteraad kiezen voor
scenario 3, Twence als
duurzaamheidsbevorderaar met
aandeelhouderschap van Stadt
Münster.
3. Het ontwerp-besluit op grond van
artikel 169, vierde lid van de
Gemeentewet ter instemming
voorleggen aan de gemeenteraad.
4. Op grond van artikelen 25, lid 2 en
55, lid 1 van de Gemeentewet
geheimhouding opleggen op het “advies
waardebepaling Twence Holding”.
5. De gemeenteraad voorstellen de
geheimhouding op het “advies
waardebepaling Twence Holding” op
grond van artikel 25, lid 3 van de
Gemeentewet te bekrachtigen.

5

VH

16Z03198
17.0004906
09-02-2017

Legesheffing bij ontheffing
sluitingsuur APV o.g.v. convenant
INFO:
in het kader van het sluiten van een
convenant voor verruiming van de
openingstijden is een ontheffing
nodig. Op basis van de
legesverordening 2017 geldt voor
een ontheffing sluitingsuur een tarief
van € 280,-. Dit dient duidelijk
gecommuniceerd te worden naar de
horeca die mee wil doen aan het
convenant.

1. kennisnemen van het convenant voor
de horeca;
2. proef positief ondersteunen door
compensatie van de leges voor de
ontheffing;
3. de compensatie van deze leges voor
deze proef ten laste te laten komen van
de post legesopbrengsten gemeente
Losser.
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6

BSP

17Z00509
17.0007636
09-03-2017

Bouwplan woonhuis Haerpad 10
De Lutte
INFO:
Voor de locatie aan het Haerpad 10
De Lutte is een
omgevingsvergunning aangevraagd
voor de bouw van een woonhuis. Op
grond van het geldende
bestemmingsplan "De Lutte" is
abusievelijk een bouwvlak van 10
meter diep opgenomen, in plaats van
de gebruikelijke 12 m. Binnen de
huidige planologische
bouwmogelijkheden is het
ingediende bouwplan niet
realiseerbaar. Medewerking kan
worden verleend door middel van
een buitenplanse afwijking (Wabo
projectbesluit) mits voorzien van een
goede ruimtelijke onderbouwing. Er is
geen verklaring van geen
bedenkingen (vvgb) nodig van de
raad.

Medewerking verlenen aan het
bouwplan Haerpad 10 De Lutte middels
een buitenplanse afwijking van het
bestemmingsplan "De Lutte" door het
toepassen van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 3º van de Wabo.

7

BSP

16Z03627
16.0030846
15-02-2017

Streekproductenmarkt 2017 e.v.
INFO:
Na enkele jaren van opstart is
gebleken dat het huidige concept van
de streekproductenmarkt
levensvatbaar is. Stichting Centrum
Management Losser (CML) is bereid
de streekproductenmarkt in haar
activiteiten op te nemen en deze
markt voor eigen rekening en risico te
exploiteren op de bestaande locatie.
CML krijgt het gebruiksrecht op de
locatie (publiek domein). De
gemeente sluit met CML een
gebruiksovereenkomst.

1. Instellen van de
streekproductenmarkt op grond van het
bepaalde in artikel 160, lid 1, aanhef en
onder h. van de Gemeentewet,
overeenkomstig het bijgevoegd
concept-besluit.
2. Instemmen dat de
streekproductenmarkt op
privaatrechtelijke basis wordt
geëxploiteerd door en onder
verantwoordelijkheid van alsmede voor
rekening van de Stichting
Centrummanagement Losser (CML).
3. De locatie voor het houden van de
markt om niet in gebruik geven aan
CML.
4. Sluiten van de gebruiksovereenkomst
op grond van het bepaalde in artikel
160, lid 1, aanhef en onder e. van de
Gemeentewet, overeenkomstig
bijgevoegde conceptovereenkomst.
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8

BSP

16Z03545
16.0029780
31-01-2017

Vaststellen subsidieplafonds 2017
en vervolgens verdelen structurele
en budgetsubsidies 2017
INFO:
Jaarlijks worden er door de
gemeente structurele en budgetsubsidies verleend. Het college is op
grond van de Algemene
subsidieverordening bevoegd om de
subsidieplafonds voor 2017 vast te
stellen. Vervolgens is het college
bevoegd om binnen deze
respectievelijke subsidieplafonds c.q.
beleidsvelden de structurele en
budgetsubsidies voor 2017 te
verdelen volgens de daarvoor
voorgeschreven verdelings-maatstaf.
Op grond daarvan kunnen de
structurele en budget-subsidies voor
2017 worden verleend. Voor de
verlening van de budgetsubsidies
aan Fundament voor 2017 is echter
nog nadere besluitvorming
noodzakelijk.

1. De subsidieplafonds voor 2017
conform de bijlagen vaststellen en de
subsidieplafonds voor 2016 intrekken.
2. Vaststellen van de verdeling van de
structurele en budgetsubsidies voor
2017 én overeenkomstig verlenen van
de structurele en budgetsubsidies voor
2017 binnen de beleidsvelden 1 t/m 19
van de Algemene subsidieverordening
gemeente Losser (ASV) conform de
bijlagen.

9

BSP

16Z02908
17.0006232
21-02-2017

1. Het Wmo jaarplan 2017 vaststellen;
Wmo jaarplan 2017 en evaluatie
2. Kennis nemen van de evaluatie Wmo
2016
jaarplan 2016.
INFO:
In het Wmo beleidsplan 2015-2018 is
vastgesteld dat jaarlijks een Wmo
jaarplan wordt uitgewerkt. Hierin
werkt het college de kaders uit zoals
die door de gemeenteraad in het
beleidsplan zijn vastgesteld.
In het jaarplan 2017 blikken we
vooruit op de doelen die we komend
jaar willen bereiken op het terrein van
de Wet maatschappelijke
ontwikkeling en evalueren we het
jaarplan Wmo 2016.
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BCO

14Z01307
17.0005943
20-02-2017

Beslissing op bezwaarschrift
INFO:
Bezwaar is gemaakt tegen een
besluit waarbij op grond van de Wet
BAG een (extra) adres is toegewezen
aan een verblijfsobject. Uiteindelijk is
aan alle bezwaren tegemoet
gekomen. Daardoor ontbreekt het
procesbelang voor een verdere
behandeling van het bezwaar.
Overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschrift worden de
bezwaren niet-ontvankelijk verklaard.

De bezwaren omtrent de toekenning
van een adres aan de helft van dubbel
woonhuis op grond van de Wet BAG
niet-ontvankelijk verklaren.

