GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 19.O (07-05-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

07-05-2019

Tijd

10:00 - 12:45

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 18
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Verlengen raamovereenkomst Larcom 2020
- De gemeente Losser heeft ten behoeve van de uitvoering WSW een
samenwerkingsovereenkomst met Larcom. Deze overeenkomst kent een
looptijd van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018 met optioneel een
verlenging van maximaal drie keer maximaal een jaar.
- Er is inmiddels twee keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
verlenging.
- De samenwerking met Larcom verloopt naar tevredenheid. Er is op dit
moment geen reden om die samenwerking te beëindigen.
- Voorgesteld wordt om de samenwerking
met Larcom met een jaar te verlengen, dat wil zeggen dat ook in 2020
zal worden samengewerkt met Larcom.
BESLUIT:
Instemmen met de verlenging van de raamovereenkomst met Larcom
BV voor het jaar 2020.

5

Verlening goedkeuring opheffen Stichting De Dorpsbleek
Het bestuur van Stichting De Dorpsbleek heeft het voornemen tot
ontbinding van de stichting uitgesproken. Een definitief besluit hierover
kan het bestuur op grond van de statuten pas nemen na voorafgaande
toestemming van het college van burgemeester en wethouders van
Losser. Die toestemming wordt door het college verleend.
BESLUIT:
1. Aan het bestuur van Stichting De Dorpsbleek te Losser toestemming

verlenen voor het ontbinden van de stichting.
2. Het voornemen uitspreken om de bleek en het bleekhuisje in stand te
houden.
6

Verstrekken opstalvergoeding na beëindiging huurovereenkomst door
Postduivenvereniging Zwaluw-Reisduif ’23
Sinds 1981 verhuurt de gemeente een perceel grond aan de
Tweelenbeecke 6 in Overdinkel aan de Postduivenvereniging ZwaluwReisduif. Het betreffende perceel is 225m² groot. Later is door de
postduivenvereniging op het gehuurde een gebouw gerealiseerd.
Destijds is door partijen verzuimd een opstalovereenkomst op te
maken, waardoor de postduivenvereniging eigenaar werd van het
gebouw. Nu dit is nagelaten, is de gemeente door middel van
natrekking eigenaar geworden van dit gebouw. Per 1 januari 2019 heeft
de postduivenvereniging de huurovereenkomst opgezegd. Door
natrekking is de gemeente echter nog steeds eigenaar van de opstal. De
postduivenvereniging heeft de gemeente verzocht haar een
tegemoetkoming voor dit gebouw te verstrekken. Partijen zijn
overeengekomen dat de gemeente eenmalig een opstalvergoeding van
€ 2.000,--aan de postduivenvereniging zal betalen.
BESLUIT:
Besluiten tot het betalen van een opstalvergoeding van €2.000,-- aan

Postduivenvereniging Zwaluw -Reisduif ’23 voor een gebouw dat door
middel van natrekking eigendom is van de gemeente Losser.
7

Besluit op bezwaar tegen collegebesluit 13 november 2018 omtrent
toekenning planschade
De Commissie Bezwaarschriften heeft op 11 april 2019 advies
uitgebracht op het bezwaar dat op 13 december 2018 is ingediend
tegen uw besluit van 13 november 2018 een tegemoetkoming in
planschade toe te kennen groot € 4.950,-- plus wettelijke rente als

gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “De Lutte,

partiële herziening Dorpstraat naast 47 de Lutte”. Dit bedrag inclusief
wettelijke rente is inmiddels uitgekeerd. In haar advies adviseert de
Commissie Bezwaarschriften de bezwaren gegrond te verklaren en
overeenkomstig een nieuw besluit op het verzoek om planschade te
nemen.
De planschadeadviescommissie in de vorm van TOG Nederland Noord
Oost bv is gevraagd te reageren op het advies van de Commissie
Bezwaarschriften. In haar nadere reactie komt TOG Nederland Noord
Oost bv tot de conclusie zich niet te kunnen verenigen met het advies

van de Commissie Bezwaarschriften. Voorgesteld wordt uw bestreden
besluit van 13 november 2018 in stand te houden. Tot slot is de
gemeente ingebreke gesteld voor het overschrijden van de
beslistermijn.
Voorgesteld wordt de verbeurde dwangsom groot € 220,-- uit te keren.
BESLUIT:
1. In afwijking van het advies van de Commissie Bezwaarschriften de
ingediende bezwaren ongegrond

verklaren.

2. Het bestreden besluit van 13 november 2018 om een
tegemoetkoming in planschade toe te kennen groot € 4.950,-- plus
wettelijke rente in stand te houden.
3. Geen vergoeding van de proceskosten en overige door
belanghebbende gemaakte kosten toekennen.
4. De ex. artikel 4:18 Awb verbeurde dwangsom vast te stellen op €
220,-- en deze binnen zes weken uit te keren.
8

Visienota cultuur
De gemeente Losser heeft een visie voor cultuurbeleid opgesteld. Deze
maakt een vertaling van landelijke, provinciale en regionale culturele
ontwikkelingen naar lokaal niveau. Uitgangspunt is de waarde van
cultuur voor mens en maatschappij. De cultuurvisie is op basis van
lokale input, wensen, opgaven en ontwikkelingen opgesteld vanuit de
thema’s:
- Cultuur en educatie
- Cultuur en participatie
- Cultuur en erfgoed
- Cultuur en economie
De cultuurvisie ‘Parels in de Schatkamer’ vormt een richtlijn voor
toekomstig beleid, uitvoeringsprogramma’s en projecten.
BESLUIT:
1. Instemmen met de visienota cultuur ‘Parels in de Schatkamer’.

2. De raad voorstellen de visienota cultuur ‘Parels in de Schatkamer’
vast te stellen.
3. Conform bijgaande conceptbrief reageren op het advies van de
Participatieraad sociaal domein.

