GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 21.O (23-05-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 23-05-2017
Weeknummer 21.O

Aanwezig: burgemeester Gebben, 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 20.O
d.d. 16-05-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 20.NO
d.d. 16-05-2017

Conform akkoord.

4

BCO

17Z01301
17.0014557
09-05-2017

Ontwerp-begroting 2018 Regio
Twente
INFO:
Op grond van artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen wordt
de gemeenteraad in de gelegenheid
gesteld om het Dagelijks Bestuur van de
Regio Twente van de gevoelens over de
ontwerp-begroting 2018 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.

1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2018 van de Regio
Twente.
2. De ontwerp-begroting door middel
van een raadsinformatiebrief aan de
gemeenteraad voorleggen.

5

BSP

15Z01668
17.0014822
15-05-2017

Vaststelling bestemmingsplan
Buitengebied partiёle herziening
Daminksweg 1 De Lutte.
INFO:
Het ontwerp “Bestemmingsplan
Buitengebied partiёle herziening
Daminksweg 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
ongewijzigd vast te stellen.

1. Raad voor te stellen het
“Bestemmingsplan Buitengebied
partiёle herziening Daminksweg 1
De Lutte” ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening vast
te stellen.

6

BSP

17Z00683
17.0013103
15-05-2017

Wijziging bestemmingsplan ter
plaatse van Kerkstraat 30 te Losser
INFO:
In 2016 is de woning Kerkstraat 30 te
Losser gesloopt. BBM Bouwbureau
Mazeland heeft op 6 maart 2017 een
verzoek ingediend voor een
bestemmingsplanwijziging van het
perceel ten behoeve van de bouw van
12 appartementen. Bedoeling is hier
een appartementencomplex te bouwen
naar voorbeeld van het oude “Bernardus
Gesticht’.

In te stemmen met het verzoek om de
bestemming Centrum A ter plaatse van
de Kerkstraat 30 te Losser te wijzigen in
een woonbestemming.
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7

BCO

17Z001349
17.0005885
16-05-2017

Advies Dimpact en operatie BRP
INFO:
Na uitgebreid onderzoek besluit de
gemeente Losser (nog) geen lid te
worden van de coöperatieve vereniging
Dimpact. Voor specifieke ontwikkelingen
moet een alternatieve oplossing worden
gevonden. Voor de modernisering van
burgerzaken en de wettelijke aansluiting
Basisregistratie Personen wordt een
aparte implementatie van de oplossing
van leverancier PINK voorgesteld.

1. (Nog) geen lid te worden van de
coöperatieve vereniging Dimpact;
2. De applicatie iBurgerzaken van PINK
aan te schaffen en op termijn aan te
sluiten op de BRP, onder voorwaarde dat
de Raad het benodigde krediet
beschikbaar stelt;
3.Het vinden van financiële dekking voor
de investering iBurgerzaken te betrekken
bij de bestemming van het resultaat van
de jaarrekening 2016;
4. De Raad via een raadsinformatiebrief
informeren.

8

BSP

17Z01495
17.0015437
16-05-2017

Jaarrekening 2016 Stadsbank Oost
Nederland, primitieve begroting 2018
met meerjarenraming
2019-2021.
INFO:
Tijdens de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de Stadsbank
Oost Nederland op 22 juni a.s. staat de
concept-jaarrekening 2016, de
primitieve begroting 2017 en de
meerjarenraming 2019-2021 op de
agenda. Dit voorstel dient om een
college-besluit over genoemde
agendapunten te laten nemen.

1. Instemmen met de conceptjaarrekening 2016 van de Stadsbank
Oost Nederland en daarbij akkoord gaan
het negatief jaarsaldo van € 5.700,- te
onttrekken aan de Algemene Reserve
van de Stadsbank;
2. Instemmen met de uitgangspunten van
de Stadsbank Oost Nederland voor het
opstellen van de begroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2021;
3. Instemmen met de op deze
uitgangspunten gebaseerde Primitieve
begroting 2018 en meerjarenraming
2019-2021;
4. Via bijgaande Raadsinformatiebrief de
gemeenteraad informeren over het
standpunt van het college met betrekking
tot de primitieve begroting 2018 van de
Stadsbank Oost Nederland en daarbij
adviseren geen zienswijzen in te dienen.
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9

BSP

17Z01513
17.0015492
17-05-2017

Advies Stec Groep Versterking van
het centrum van Losser
INFO:
In de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 11
oktober 2016 is uitvoerig van gedachten
gewisseld over ontwikkelingen in en
rondom het centrum. Daarbij is
afgesproken om een aantal varianten
nader te onderzoeken en uit te werken.
Met dit onderzoek wordt inzicht
verkregen in de behoefte en
mogelijkheden van detailhandel in het
centrum. Aan de Stec Groep is opdracht
verleend dit onderzoek uit te voeren. Het
onderzoek beperkt zich niet alleen tot de
behoefte en de mogelijkheden van
detailhandel in en rond het centrum,
maar gaat tevens in op de op 11 oktober
2016 besproken
ontwikkelingsmogelijkheden. De Stec
Groep heeft op 6 maart 2017 haar
advies uitgebracht rondom versterking
van het centrum van Losser.

1. Instemmen met de conclusies en het
advies van de Stec Groep.
2. Raad informeren met
raadsinformatiebrief
3. Wethouder Hassink mandateren voor
het opstellen van de raadsinformatiebrief

10

BSP

16Z03102
17.0011061
08-05-2017

Vaststelling bestemmingplan
“Buitengebied, Verzamelplan 2016”
INFO:
Op 19 maart 2013 is door de
gemeenteraad de integrale herziening
van het bestemmingsplan Buitengebied
vastgesteld. Het plan dient op een
aantal ondergeschikte onderdelen te
worden gewijzigd. Dat kan via een
herziening van het bestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan “partiële
herziening Buitengebied, Verzamelplan
2016“ heeft ter inzage gelegen. Een
ingediende zienswijze is recent
ingetrokken. Het is gewenst om één
ambtshalve aanpassing op het ontwerp
te laten vaststellen. Geadviseerd wordt
om de gemeenteraad voor te stellen het
bestemmingsplan “partiële herziening
Buitengebied, Veegplan 2016” plan vast
te stellen met dien verstande dat één
ambtshalve aanpassing wordt gedaan
voor het perceel Ruhenbergerweg 10 te
Overdinkel.

De gemeenteraad voorstellen het
bestemmingsplan “partiële herziening
Buitengebied, Verzamelplan 2016” vast
te stellen met dien verstande dat een
ambtshalve aanpassing wordt gedaan ter
wijziging van het bestemmingsvlak van
het perceel Ruhenbergerweg 10 te
Overdinkel.

