GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 21.O (22-05-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 22-05-2018
Weeknummer 21.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, 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. 15-05-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 20.NO
d.d. 15-05-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z01507
18.0014242
08-05-2018

Jaarrekening 2017, 1e
begrotingswijziging 2018,
ontwerpbegroting 2019 en
meerjarenperspectief 2020-2022.
INFO:
Op grond van artikel 24 lid 2 van de
gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente ontvangen de
gemeenteraden van de deelnemers
van het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente 1e
begrotingswijziging 2018 en de
conceptbegroting 2019. Het
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente verzoekt de bijgevoegde
stukken voor te leggen aan de raad
voor het naar voren brengen van
eventuele zienswijzen. Ingevolge
artikel 26 lid 3 stelt het Algemeen
Bestuur de jaarrekening van het
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente vast. Het Dagelijks Bestuur
doet mededeling aan de
gemeenteraden van de deelnemers.

1. Instemmen met de 1e
begrotingswijziging 2018.
2. Instemmen met de ontwerpbegroting
2019 en het meerjarenperspectief
2020-2022.
3. De jaarrekening 2017 voor
kennisgeving aannemen.
4. De 1e begrotingswijziging 2018 en de
ontwerpbegroting 2019 door middel van
een raadsinfobrief aan de raad
voorleggen.

6

BSP

14Z02840
18.0010249
14-05-2018

Vaststelling Nota standplaatsen
gemeente Losser
INFO:
De ontwerp “Nota standplaatsen
gemeente Losser” heeft voor een
periode van zes weken voor een
ieder ter inzage gelegen. Gedurende
deze termijn zijn er geen zienswijzen
ingediend. Uw college wordt
voorgesteld de nota vast te stellen.

1. De Nota standplaatsen gemeente
losser ongewijzigd vast te stellen;
2. De raad te informeren over het besluit
middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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WIJZ

18Z01462
18.0013713
15-05-2018

Verlengen raamovereenkomst
Larcom 2019
INFO:

Beslissing

1. Instemmen met de verlenging van de
raamovereenkomst met Larcom BV
voor het jaar 2019;
2. Opdracht geven voor het opstellen
behoeve van de uitvoering WSW een van scenario’s met betrekking tot de
doorontwikkeling uitvoering WSW vanaf
samenwerkingsovereenkomst met
/ na 2020 leidend tot een voorstel aan
Larcom. Deze overeenkomst kent
een looptijd van 1 januari 2015 tot 1 het college in juni 2019.
januari 2018 met optioneel een
verlenging van maximaal drie keer
maximaal een jaar.
gemaakt van de mogelijkheid tot
verlenging: het college heeft op 19
september 2017 besloten om de
overeenkomst, in aangepaste vorm,
voor 2018 met een jaar te verlengen.
verloopt naar tevredenheid. Er is op
dit moment geen reden om die
samenwerking te beëindigen.
samenwerking met Larcom met een
jaar te verlengen, dat wil zeggen dat
ook in 2019 zal worden
samengewerkt met Larcom.
resteert er nog een derde
mogelijkheid tot verlenging. Uiterlijk 1
juli 2019 dient daarover een besluit te
worden genomen. Het is wenselijk
om voordien een visie te hebben
ontwikkeld over de doorontwikkeling
van de uitvoering WSW, de
samenwerking met Larcom vanaf / na
2020.

8

BSP

18Z01163
18.0011334
10-04-2018

Verzoek van Schaap advocaten
namens landgoed Meuleman om
trouwlocaties nader te
bestemmen.
INFO:
De eigenaar van Erve Beverborg
(Lutterzandweg 15 te De Lutte) en
het Jan Wesselinkhoes (Holtweg 1 te
Beuningen) vraagt uw college
medewerking aan een
bestemmingsplan wijziging ten
behoeve van uitbreiding van
inpandige horeca activiteiten. Mits
een akoestisch rapport wordt
overgelegd waaruit blijkt dat er geen
onevenredige invloed op de

Er zijn gerede twijfels bij de
wenselijkheid van de gevraagde
ontwikkeling.
De verzoeker wordt de mogelijkheid
geboden om met onderzoeken op onder
andere de gebieden verkeer, natuur
(waaronder licht) en omgeving aan te
tonen dat de ontwikkeling niet leidt tot
onevenredige overlast en kosten.
Op basis van de betreffende
onderzoeken wordt te zijner tijd
beoordeeld of medewerking aan een
bestemmingsplanwijziging kan worden
gegeven.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 22-05-2018
Weeknummer 21.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:
Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

omgeving optreedt kan medewerking
worden verleend.
9

BSP

17Z03696
18.0000951
14-05-2018

Motie onderzoek naar openbare
Wifi hotspots in de gemeente
Losser
INFO:
In de raadsvergadering van 19
september 2017 heeft de raad in een
motie het college opgedragen om
onderzoek te doen naar openbare
wifi hotspots in de gemeente Losser.
Daarbij is gevraagd om gezamenlijk
te onderzoeken welke locaties
daarvoor geschikt zijn en welke
mogelijkheden de € 120 miljoen
Europese subsidie voor Wifi in
Europese gemeenten voor de
gemeente Losser kan betekenen.
Uw college wordt bij deze
geïnformeerd over de uitkomsten en
wordt geadviseerd de raad te
informeren middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

1. Kennis nemen van de uitkomsten van
het onderzoek inzake de motie
openbare Wifi hotspots;
2. Instemmen met bijgevoegde
raadsinformatiebrief en deze toezenden
aan de raad.

10

BSP

13Z02191
18.0006739
10-04-2018

Planologische mogelijkheden
herontwikkeling erve Slinge,
Landgoed Singraven
INFO:
Om de haalbaarheid van de Rood
voor Groen ontwikkeling ter plaatse
van Erve Slinge op landgoed
Singraven te versterken, wordt door
Stichting Edwina van Heek verzocht
de planologische mogelijkheden
beperkt te verruimen. Verzocht wordt
zowel een burgerwoning als
zorgeenheden toe te staan ter
plaatse van de voormalige
boerderijwoning. Dit betekent een
beperkte verruiming (toevoeging van
een extra woning) ten opzichte van
het oorspronkelijke en op 20
december 2016 akkoord bevonden
plan, waarin is uitgegaan van alleen
zorgeenheden ter plaatse van de
voormalige boerderijwoning.
Geadviseerd wordt in te stemmen
met deze beperkte verruiming.

1. Instemmen met de verruimde
planologische mogelijkheden ter plaatse
van Erve Slinge, Borgbosweg 1 te
Beuningen;
2. Instemmen met het addendum bij de
overeenkomst ‘Kwaliteitsimpuls Groene
Omgeving (Rood voor Groen)
Singraven”;
3. Wethouder Hassink machtigen (door
burgemeester) om onder 2 genoemde
addendum namens gemeente Losser te
ondertekenen.
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Control

18Z00134
18.0013129
03-05-2018

Jaarstukken 2017
INFO:
Met de jaarstukken wordt, als
sluitstuk van de P&C cyclus 2017,
verantwoording afgelegd over het
verslagjaar 2016. De jaarstukken
bestaan uit het jaarverslag en de
jaarrekening. Het jaarverslag bestaat
uit de programmaverantwoording en
de verplichte paragrafen.
De jaarrekening bevat de financiële
verantwoording en de balans plus
toelichting.
Op 24 april 2018 is de jaarrekening
inhoudelijk in het college besproken.
Voorgesteld wordt in te stemmen met
de jaarstukken 2017 en de
geactualiseerde exploitatieopzetten.

1. In te stemmen met de jaarstukken
2017 en het bijbehorend raadsvoorstel;
2. In te stemmen met de
geactualiseerde exploitatieopzetten van
de Saller, De Geurmeij, 't Zijland en het
Luttermolenveld;
3. De portefeuillehouder Financiën te
machtigen om eventueel nog
wijzigingen van ondergeschikt belang in
de jaarrekening 2017 aan te brengen.
Besluit van 08-05-2018

