GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 19.O (09-05-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 09-05-2017
Weeknummer 19.O

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

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 18.O
d.d. 02-05-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 18.NO
d.d. 02-05-2017

Conform akkoord.

4

BCO

17Z01264
17.0013237

Dienstverlenings- en
bestuursovereenkomst t.b.v. het
Platform Integrale Veiligheidszorg
(Platform IVZ).
INFO:
Eind 2016 is door de Twentse
gemeenten de behoefte uitgesproken
om de bestaande wijze van
ondersteuning door de
Veiligheidsregio Twente (VRT) voor
het Platform IVZ op structurele wijze
te regelen in een
dienstverleningsovereenkomst.
Daarnaast is de bestaande
samenwerkingsovereenkomst uit
2011 geactualiseerd en omgezet in
een zogenaamde
bestuursovereenkomst.

1. in te stemmen met het aangaan van
de dienstverleningsovereenkomst
Platform IVZ
2. in te stemmen met het aangaan van
de bestuursovereenkomst ‘Samen sterk
voor een veilig Twente’
3. Instemmen met de verhoging van de
bijdrage voor het platform IVZ van
€.0.05 per inwoner en de structurele
lasten hiervan ad. €.1.120,50 te
betrekken bij de opstelling van de
begroting 2018 (via kadernota)

5

BCO

17Z01118
17.0011878
11-04-2017

Benoeming tot buitengewoon
ambtenaren van de burgerlijke
stand.
INFO:
De buitengewoon ambtenaren van
de burgerlijke stand (babsen) van de
gemeente Enschede worden
regelmatig gevraagd voor het
voltrekken van een huwelijk of
partnerschapsregistratie in de
gemeente Losser.
Daarvoor moet de babs telkens
worden benoemd. Om een
huwelijk/partnerschapsregistratie in
de gemeente Losser te voltrekken is
het gewenst dat de babsen van de
gemeente Enschede per 1 mei 2017
worden benoemd tot buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand in de
gemeente Losser. Hiermee komt de
éénmalige benoeming te vervallen.

De in het bijgevoegde overzicht
vermelde personen per 1 mei 2017 te te
benoemen tot buitengewoon ambtenaar
van de burgerlijke stand in de gemeente
Losser.
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6

BCO

17Z01072
17.0013599

Jaarrekening 2016
Veiligheidsregio Twente (VRT) en
programmabegroting 2018 VRT
INFO:
Op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen
(WGR) en de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregeling Twente
(VRT) dient het DB van de
gemeenschappelijke regeling de
raden van de deelnemende
gemeenten in staat te stellen
zienswijzen in te dienen op de
ontwerp begroting voor het komende
jaar. Daarnaast zijn ook de
jaarstukken van de VRT voor 2016
gevoegd in dit voorstel.

1. Instemmen met de conceptjaarrekening 2016 van de VRT
2. Instemmen met de
programmabegroting 2018 van de VRT.
3. Via bijgaande Raadsinformatiebrief
de gemeenteraad informeren over het
standpunt van het college met
betrekking tot de programma begroting
2018 van de VRT en daarbij adviseren
geen zienswijzen in te dienen.,

7

OW

17Z00765
17.0008257
07-04-2017

Uitbetaling extra
inzamelvergoeding oud papier en
karton 2016
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 2016 is het
papier en karton, verwerkt door de
firma Dusseldorp. Na aftrek van alle
kosten en uitbetaling van de
gegarandeerde inzamelvergoeding
aan de inzamelaars, blijft er nog
€ 47.697,08 over. Deze extra
inkomsten zijn de aanleiding om de
inzamelaars voor 2016 een extra
inzamelvergoeding van 1,5
eurocent/kg uit te betalen. In totaal
gaat het om € 23.634,30. Resteert
nog € 24.062,78 ten gunste van de
reserve afvalstoffenheffing.

Instemmen met het voorstel om voor
2016 een extra inzamelvergoeding voor
oud papier en karton van 1,5 eurocent
per kg uit te betalen.
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BSP

17Z01039
17.0010884
01-05-2017

Bedrijfsverplaatsing familie
Aveskamp Mekkelhorsterstraat 31
te Beuningen
INFO:
Op het erf Mekkelhorsterstraat 31 te
Beuningen bevindt zich een
intensieve veehouderij
(vleeskuikens). Sinds 2002 zijn er
plannen gemaakt en vergund om het
bedrijf van de familie Aveskamp op
de huidige locatie uit te breiden. Er is
sprake van een ruimtelijk en
maatschappelijk knelpunt. De
eigenaar is bereid tot
bedrijfsverplaatsing. De eigenaar
heeft een alternatieve locatie
aangekocht aan de
Beuningerveldweg nabij het
Omleidingskanaal. Op deze nieuwe
bedrijfslocatie beschikt het bedrijf
over een duurzaam
toekomstperspectief. Er zal sprake
zijn van een volwaardig agrarisch
bedrijf.
Om de verplaatsing financieel
mogelijk te maken wordt gebruik
gemaakt van de gemeentelijke Rood
voor rood-regeling. In ruil voor het
verplaatsen van de intensieve
veehouderij en het slopen van
landschap ontsierende bebouwing
worden in totaal drie
compensatiewoningen gerealiseerd.
Voorgesteld wordt om in beginsel
mee te werken aan de plannen en de
raad te vragen om te verklaren geen
bedenkingen tegen dit voorgenomen
B&W-besluit te hebben.

1. De raad voor te stellen het project
“verplaatsing pluimveebedrijf
Mekkelhorsterstraat 31 te Beuningen”
planologisch mogelijk te maken middels
een buitenplanse afwijking door het
toepassen van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder 3º van de Wabo;
2. De raad voor te stellen
overeenkomstig bijgaand voorstel en
ontwerpbesluit een ontwerp-verklaring
van geen bedenkingen af te geven voor
realisatie van het project als bedoeld
onder 1;
3. Na afgifte ontwerp-raadsverklaring de
besluitvormingsprocedure starten en
ontwerpbesluiten ter inzage leggen;
4. Kennis nemen van en instemmen met
het aangaan van de anterieure
overeenkomst;
5. De burgemeester de anterieure
overeenkomst als bedoeld onder 4 laten
tekenen.

