GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 13.O (28-03-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 28-03-2017
Weeknummer 13.O

Aanwezig: burgemeester Sijbom, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 12.O
d.d. 21-03-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 12.NO
d.d. 21-03-2017

Conform akkoord.

4

Control

17Z00875
17.0009318
22-03-2017

Dvo en bewerkersovereenkomst
afwikkeling WOT/Topcraft
INFO:
De gemeenten Losser en Dinkelland
hebben Oldenzaal gevraagd om de
afwikkeling van de nog lopende
zaken en activiteiten na de
uiteindelijke liquidatie van Top-Craft
B.V., Priwotco B.V. en de opheffing
van de GR-WOT op zich te nemen.
Oldenzaal heeft zich hiertoe bereid
verklaard. Vanaf 1 april 2016 worden
deze activiteiten al feitelijk door de
gemeente Oldenzaal uitgevoerd. De
formele afhechting hiervan met een
dienstverlenings- en
Bewerkersovereenkomst vindt
hiermee plaats.

1. Sluiten van de
dienstverleningsovereenkomst
betreffende de afwikkeling van de
voormalige gemeenschappelijke
regeling WOT en de
Bewerkersovereenkomst, met de
gemeenten Oldenzaal en Dinkelland.

5

BSP

15Z02111
17.0008262
14-03-2017

Raadsvoorstel vaststelling
“Bestemmingsplan Buitengebied
partiele herziening
Bentheimerstraat 31-33Hanhofweg 1-1A De Lutte”.
INFO:
Het ontwerp “Bestemmingsplan
Buitengebied partiele herziening
Bentheimerstraat 31-33-Hanhofweg
1 De Lutte” heeft op de wettelijk
voorgeschreven wijze voor een ieder
ter inzage gelegen. Tijdens de ter
inzage termijn zijn geen zienswijzen
ingediend. De raad kan worden
voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen.

1. Raad voor te stellen het
“Bestemmingsplan Buitengebied
partiele herziening Bentheimerstraat 3133-Hanhofweg 1-1A De Lutte” vast te
stellen;
2. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
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Aanwezig: burgemeester Sijbom, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
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6

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

VH

17Z00672
17.0008846
20-03-2017

Jaarverslag Handhaving 2016
INFO:
Op grond van het Besluit
omgevingsrecht dienen
burgemeester en wethouders jaarlijks
verslag te doen van de uitvoering van
de bestuursrechtelijke handhaving.
Dit gebeurt in een jaarverslag. In het
jaarverslag is voor de verschillende
deelgebieden aangegeven welke
activiteiten zijn uitgevoerd.
De provincie beoordeelt het
jaarverslag in het kader van
interbestuurlijk toezicht. De
gemeente heeft nog het kleurbeeld
oranje. In dit kader is in 2016 ook
diverse keren overleg gevoerd met
de provincie. In 2016 zijn een aantal
goede stappen gezet. Wel zullen in
2017 nog de nodige stappen moeten
worden gezet. Ten behoeve hiervan
wordt ook een verbeterplan
opgesteld.
Een knelpunt lag met name in de
monitoring. Hier is in 2016 specifiek
capaciteit op ingezet. Dit wordt in
2017 verder voortgezet. Dit is mede
van belang om overtredingen goed in
beeld te hebben en op basis daarvan
te kunnen bijsturen. Een ander
knelpunt in 2016 was de beschikbare
capaciteit van handhaving. Er zijn
een aantal personele wisselingen
geweest, waardoor op onderdelen
onderbezetting is geweest. Eén en
ander is in de loop van 2016 ingevuld
middels tijdelijk personeel.

1. Het jaarverslag vaststellen;
2. Het jaarverslag bekendmaken aan de
gemeenteraad;
3. Het jaarverslag toesturen naar de
provincie.
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7

BSP

17Z00664
17.0008015
03-03-2017

Ondertekenen RetailDeal
INFO:
Consumenten zoeken naar beleving.
Tegelijkertijd komen nieuwe vormen
van detailhandel op, verandert het
aankoopgedrag van consumenten en
staan detailhandelsbestedingen
onder druk. Overijssel stimuleert de
lokale aanpak om vitaliteit in
winkelgebieden te verbeteren.
Vanwege de impact die
winkelgebieden hebben op de
leefbaarheid van dorpen en steden
worden de problemen in de
retailsector gezien als uitdaging die
op rijksniveau aandacht behoeft.
Een brede vertegenwoordiging van
partijen die betrokken is bij de
retailsector (brancheorganisaties,
vertegenwoordigers van
vastgoedeigenaren, makelaars,
horeca, overheden, etc.) heeft
daarom begin maart 2015 een
Retailagenda gepubliceerd waarin 20
maatregelen staan beschreven die
gericht zijn op het ontwikkelen van
sterke winkelgebieden, investeren in
mensen en kansen voor
ondernemerschap. Onderdeel van de
Retailagenda is bijvoorbeeld het
sluiten van een RetailDeal door het
Rijk. Er zijn in totaal 84 RetailDeals
met gemeenten gesloten. Gemeente
Losser sluit zich hierbij aan door het
ondertekenen van de Retaildeal.

Aangaan van een RetailDeal met het
ministerie van Economische Zaken in
het kader van de nationale
Retailagenda.

8

BSP

15Z02140
17.0008288
14-03-2017

Raadsvoorstel vaststelling
"Bestemmingsplan De Lutte
partiële herziening Dorpstraat 3,
De Lutte".
INFO:
Het ontwerp "Bestemmingsplan De
Lutte partiële herziening Dorpstraat
3, De Lutte" heeft op de wettelijk
voorgeschreven wijze voor een ieder
ter inzage gelegen. Tijdens de ter
inzage termijn zijn geen zienswijzen
ingediend. De raad kan worden
voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen.

1. Raad voor te stellen het
"Bestemmingsplan De Lutte partiële
herziening Dorpstraat 3, De Lutte" vast
te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
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9

BSP

17Z00441
17.0007151
02-03-2017

Provinciale subsidieaanvraag
cultuureducatie 'cultuur aan de
basis' 2017-2020
INFO:
De provincie Overijssel heeft voor de
periode 2017-2020 een subsidie
cultuureducatie 'cultuur aan de basis'
beschikbaar voor de Overijsselse
gemeenten. De afgelopen periode
2013-2017 heeft de gemeente
Losser ook gebruik kunnen maken
van deze regeling. Voorgesteld wordt
om dit te continueren en opnieuw
deze subsidie aan te vragen. Onze
partner Stichting Culturele
Basisvorming wordt betrokken bij het
verzorgen van cultuureducatie aan
alle basisschoolkinderen in de
gemeente Losser. De provincie
verwacht dat de gemeente Losser
eveneens financieel bijdraagt aan
cultuureducatie ‘cultuur aan de
basis’.

1. De provinciale subsidieaanvraag
cultuureducatie 'cultuur aan de basis'
conform bijgevoegd aanvraagformulier
plus bijlagen verzenden aan de
provincie Overijssel.
2. Indien de provincie Overijsel de
subsidieaanvraag cultuureducatie
'cultuur aan de basis' toekent, de
volledige jaarlijkse provinciale subsidie
van € 5.877,-- voor de (school)jaren
2017, 2018, 2019, 2020 te verlenen aan
Stichting Culturele basisvorming Losser.
3. Het jaarlijkse subsidie aan stichting
Culturele basisvorming te continueren
voor de tijdsperiode van het project.

10

BSP

17Z00810
16.0028128
13-12-2016

Aanwijzing directeur grondbedrijf Het afdelingshoofd BSP aan te wijzen
als directeur grondbedrijf.
INFO:
Dit voorstel bevat een functionele
taakverdeling binnen het grondbedrijf
welke gebaseerd is op de in 2014
vastgestelde nota Grondbeleid en de
daarin benoemde functionele
thema’s.

