GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 01.O (05-01-2021)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
05-01-2021
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 51
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA ex artikel 39 RvO inzake
een behoefteonderzoek met betrekking tot de oprichting van een cultureel
platform. (20Z02570)
De fractie van CDA heeft schriftelijke vragen gesteld,
op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
raad der gemeente Losser, over een behoefteonderzoek naar
de oprichting van een cultureel platform.
Door middel van bijgaande conceptbrief wordt de fractie van
CDA geïnformeerd over een (digitale) bijeenkomst met het
culturele veld waarin dit voorstel aan betrokkenen zal worden
voorgelegd.
BESLUIT:
De fractie van CDA met bijgestelde brief informeren over de te zetten
processtappen met betrekking tot een behoefteonderzoek inzake de oprichting
van een cultureel platform.

5

Deelname werkgeversvereniging Veiligheidsregio Twente. (20Z02494)
Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het
principebesluit genomen tot het oprichten van een
werkgeversvereniging die namens het bestuur van de
veiligheidsregio’s onderhandelt met werknemersorganisaties
over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van
veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio Twente (VRT)
wil aansluiten bij deze werkgeversvereniging en stelt
de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De
gemeenteraad wordt voorgesteld geen gebruik te maken van
deze mogelijkheid.
BESLUIT:
De raad voorstellen geen gebruik te maken van de
mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken
over het voornemen van de Veiligheidsregio Twente om aan
te sluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende
Veiligheidsregio’s (WVSV).

6

Vaststelling bestemmingsplan de Lutte 2020 (20Z00834)
Het college heeft in de vergadering van 15 december jl.
besloten om het bestemmingsplan “de Lutte 2020” voor
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Bij een
recente aanvraag om een omgevingsvergunning is
geconstateerd dat voor een aantal stroken particuliere grond
de bestemming ‘Groen’ per abuis gewijzigd is in de
bestemming ‘Tuin’. Dit maakt mogelijk om een aantal oude
waardevolle houtwallen in gebruik te nemen als tuin. Dat is
niet wenselijk. Voorgesteld wordt een nog een extra
ambtshalve wijziging door te voeren vooruitlopend op de
vaststelling van het bestemmingsplan in de raad van 2
februari 2021.
BESLUIT:
Aanvullend op het besluit van 15 december jl. een
ambtshalve wijziging door te voeren, de zienswijzennota
hierop aan te vullen en deze samen met de overige eerder
vastgestelde stukken ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden.

7

Vaststelling bestemmingsplan "Partiele herziening Buitengebied,
verzamelplan 2020". (20Z00702)
Op 19 maart 2013 is door de gemeenteraad de integrale
herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied”
vastgesteld. Regelmatig wordt het plan op ondergeschikte
onderdelen gewijzigd op verzoek van individuele inwoners.
Daarnaast worden regels en verbeelding (met een
ondergeschikt karakter) waar nodig geactualiseerd. Het
ontwerp van de “Partiele herziening Buitengebied,
verzamelplan 2020” heeft zes weken ter inzage gelegen. Er
zijn twee zienswijzen ingediend. Eén zienswijze geeft
aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
Daarnaast is er aanleiding om een tweetal ambtshalve
wijzigingen door te voeren. Het bestemmingsplan kan voor
vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.
BESLUIT:
1. De raad voor te stellen om de ingebrachte zienswijzen,
zoals opgenomen in de bijgevoegde zienswijzennota
"Partiele herziening bestemmingsplan Buitengebied,
verzamelplan 2020" ontvankelijk te verklaren;
2. de raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan
"Partiele herziening Buitengebied, verzamelplan 2020"
zoals dat ter inzage heeft gelegen en langs elektronische
weg beschikbaar is gesteld (NL.IMRO.0168.bp008vp200301), gewijzigd vast te stellen;
3. de raad voor te stellen geen exploitatieplan ex artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

