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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 19.O
d.d. 08-05-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 19.NO
d.d. 08-05-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z01280
18.0012636
23-04-2018

Jaarrekening 2017 en begroting
2019 Openbaar Lichaam
Crematoria Twente
INFO:
Op grond van artikel 19, lid 3 van
gemeenschappelijke regeling
Openbaar Lichaam Crematoria
Twente (OLCT) en artikel 35 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen
wordt de gemeenteraad in de
gelegenheid gesteld om het dagelijks
bestuur van de gevoelens over de
ontwerp-begroting te doen blijken. De
ontwerp-begroting geeft geen
aanleiding tot het maken van
opmerkingen en wordt met dat advies
door middel van een
raadsinformatiebrief aan de
gemeenteraad voorgelegd. Verder
zijn ook de jaarstukken van de OLCT
voor 2017 ontvangen. Deze worden
voor kennisgeving aangenomen.

1.Instemmen met de ontwerp-begroting
2019 van het OLCT
2. Via bijgaande raadsinformatiebrief de
gemeenteraad informeren over het
standpunt van het college met
betrekking tot de ontwerp-begroting
2019 van het OLCT en daarbij
adviseren geen zienswijzen in te
dienen.,
3. De jaarrekening 2017 van het OLCT
voor kennisgeving aannemen.

6

BSP

16Z03272
18.0011377
28-03-2018

Plan van aanpak/subsidieverlening
2018 Stichting Fundament
INFO:
Op 28 november 2017 heeft uw
college ingestemd met de conclusies
en aanbevelingen in het
onderzoeksrapport van Radar met
betrekking tot de uitvoering van
welzijnstaken door Fundament.
Fundament is gevaagd een plan van
aanpak op te stellen dat voldoet aan
de door u geformuleerde uitgangspunten. Fundament heeft hieraan
gehoor gegeven. Wij adviseren u in
te stemmen met het plan van aanpak
en op basis hiervan subsidie te
verlenen voor 2018

1. Instemmen met plan van aanpak
welzijnsactiviteiten Stichting
Fundament.
2. Voor 2018 aan Fundament een
budgetsubsidie verlenen van
€ 1.532.436.
3. Fundament door middel van
bijgaande concept-beschikking op de
hoogte stellen van uw besluit.
4. De raad door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief informeren.
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7

BSP

18Z00577
18.0008407
24-04-2018

Principeverzoek van
recreatiebedrijf ’t Borghuis tot
wijziging van het
bestemmingsplan Buitengebied
INFO:
Aanvrager verzoekt om de bouw van
3 recreatieve groepsaccommodaties,
een schaapskooi en de aanleg van
nieuwe natuur mogelijk te maken
door middel van een
bestemmingsplanwijziging aan de
Oldenzaalsestraat 135 te Losser. In
het kader van de Kwaliteitsimpuls
groene omgeving (KGO) dient
compensatie in aanleg van nieuwe
natuur plaats te vinden. Mits een
goed landschapsinrichtingsplan
wordt ingediend, kan ten behoeve
van de bouw van de 3
groepsaccommodaties en de aanleg
van nieuwe natuur medewerking
worden verleend aan wijziging van
het bestemmingsplan Buitengebied.
De schaapskooi dient binnen het
bestaande bouwvlak aan de
Oldenzaalsestraat 135 te Losser
gebouwd te worden.

1. Medewerking verlenen aan een
bestemmingsplanwijziging voor de bouw
van 3 groepsaccommodaties en de
inrichting van nieuwe natuur op het
perceel Oldenzaalsestraat 135 te
Losser onder voorwaarde dat:
a. in het kader van de Kwaliteitsimpuls
groene omgeving een
landschapsinrichtingsplan in het
bestemmingsplan wordt opgenomen dat
de goedkeuring heeft van de gemeente;
b. in de regels van de partiële
herziening van bestemmingsplan
Buitengebied de voorwaardelijke
verplichting tot realisatie van het
landschapsinrichtingsplan word
opgenomen;
c. de eerder verleende vergunning voor
de bouw van groepsaccommodaties op
het perceel Oldenzaalsestraat 135 te
Losser wordt ingetrokken.
2. Geen medewerking verlenen aan de
bouw van een schaapskooi buiten het
bestaande bouwvlak aan de
Oldenzaalsestraat 135 te Losser.

8

BCO

17Z02813
18.0013941
03-05-2018

Voeren verweer en
vertegenwoordigen gemeente
Losser in rechte inz. Civiele
terechtzitting bij dagvaarding d.d.
20 april 2018 van mw. M.R. Kurasik
te Overdinkel, vertegenwoordigd
door mr. S.S.G. Al-bersen van SRK
Rechtsbijstand.
INFO:
De gemeente Losser is gedagvaard
te verschijnen op en openbare civiele
terechtzitting van de kantonrechter
van de Rechtbank Overijsel te
Enschede op 8 mei 2018. inzake een
geschil tussen haar en de gemeente
Losser met betrekking tot de wortels
afkomstig van de reeds gekapte
bomen die zich thans een weg banen
door haar perceel. Die zitting is
inmiddels met 4 weken verdaagd (tot
5 juni a.s.). Op grond van art. 160 lid
1 onder f Gemeentewet dient uw
college een (proces)besluit te nemen
tot het voeren van verweer in deze.
De vertegenwoordiging van de

College:
1. Overeenkomstig artikel 160 lid 1
onder f van de Gemeentewet verweer te
voeren inzake het onderhavige geschil
ter terechtzitting van de kantonrechter te
Enschede en alle noodzakelijke
processuele handelingen daartoe te
verrichten, waaronder het voeren van
reconventioneel verweer, zowel in
bovengenoemde procedure als in een
eventueel te voeren
(spoed)appelprocedure.
Burgemeester:
2. Overeenkomstig artikel 171, lid 2 van
de Gemeentewet mw. mr. M.L. Leferink,
schadebehandelaar overheid bij
Centraal Beheer, met recht van
substitutie, opdragen de gemeente
Losser in rechte te vertegenwoordigen
zowel inzake het onderhavige geschil
ter terechtzitting van de kantonrechter te
Enschede als in een eventueel te
voeren (spoed)appelprocedure.
Besluiten overeenkomstig bijgevoegd
samengesteld conceptbesluit.
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gemeente ter zitting wordt
uitgeoefend door mw. Mr. M.L.
Leferink van Centraal Beheer.
Daartoe dient zij te worden
opgedragen door de wettelijke
vertegenwoordiger van de gemeente,
i.c. de burgemeester, o.g.v. artikel
171, lid 2 Gemeentewet . De
genoemde handelingen zijn niet
“gemandateerd’’ o.g.v. het
Mandaatbesluit. Het college en de
burgemeester dienen derhalve zelf
de besluiten daartoe te nemen.

Beslissing

