GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 23.O (06-06-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 06-06-2017
Weeknummer 23.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 22.O
d.d. 30-05-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 22.NO
d.d. 30-05-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform

5

BCO

17Z00884
17.0016334
31-05-2017

Instemmen met de kadernota
Kadernota 2018-2021
2018 – 2021
INFO:
In de kadernota worden de financiële
kaders en de hoofdpunten van beleid
voor het komend jaar uitgewerkt. De
kadernota 2018-2021 is de start voor
programmabegroting 2018 en geeft
de raad de gelegenheid zijn
kaderstellende rol te vervullen.
In de collegevergadering van 30 mei
is de concept-kadernota in het
college aan de orde geweest.
Afgesproken is dat op 6 juni de
definitieve besluitvorming over de
Kadernota plaats vindt.

6

BSP

15Z00235
17.0016519
29-05-2017

Ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied, partiële herziening
Kampbrugweg 3 Beuningen
INFO:
Het Voorontwerp bestemmingsplan
“Buitengebied, partiële herziening
Kampbrugweg 3 Beuningen “ heeft
voor inspraak ter inzage gelegen. Het
plan voorziet in de planologische
mogelijkheid om op het
recreatieterrein aan de
Kampbrugweg 3 te Beuningen 4
recreatiewoningen te bouwen.
Er zijn 4 inspraakreacties op
ingediend. De inspraakreacties
geven geen aanleiding tot
aanpassing van het plan.
Voorgesteld wordt het plan
ongewijzigd als ontwerp
bestemmingsplan ter inzage te
leggen en de reclamanten hierover te
informeren onder toezending van de
bijgevoegde inspraaknotitie.

1. Het bestemmingsplan “Buitengebied,
partiële herziening Kampbrugweg 3
Beuningen” als
ontwerpbestemmingsplan ter inzage
leggen.
2. Reclamanten en aanvragers hierover
informeren met toezending van de
inspraaknotitie (inclusief de
gemeentelijke reactie op de
inspraakreacties).
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7

BSP

17Z01295
17.0014658
31-05-2017

Verplaatsing speelveld
Luttermolenveld
INFO:
Op de hoek Rosmolen –
Waterradmolen in het
Luttermolenveld bevindt zich een
kavel die deels ingericht is als
speelveld/speelvoorziening. Het
overige deel van de kavel is
aangewend voor de bouw van
zogenaamde carréwoningen, waar
veel vraag naar is vanuit de markt.
Deze woningen zijn deels
gerealiseerd ter plaatse van het
speelveld, om zodoende de
stedenbouwkundige opzet van de
omgeving op een passende wijze
voort te zetten. In de gesloten
overeenkomst tussen de gemeente
en de projectontwikkelaar is de
verplichting opgenomen dat indien
het speelveld bebouwd wordt, dit
gecompenseerd dient te worden. De
compensatie vindt plaats op een
kavel van gelijke grootte ter plaatse
van de hoek Rosmolen –
Stellingmolen. De nieuwe locatie
wordt vanuit ruimtelijk en functioneel
aanvaardbaar geacht.

1. Instemmen met het verplaatsen van
de speelvoorziening hoek
Waterradmolen – Rosmolen naar de
locatie hoek Rosmolen – Stellingmolen
en daarvoor het bestemmingsplan in
procedure brengen;
2. Verhaalscontract planschade sluiten
met aanvrager.

8

BSP

17Z00967
17.0016124
30-05-2017

Herziening bestemmingsplan
Luttermolenveld
INFO:
N.a.v. een uitspraak van de Raad
van State moet de raad opnieuw
beslissen over de zienswijzen die
destijds zijn ingebracht tegen het
bestemmingsplan Luttermolenveld,
1e partiële herziening. Daarnaast ligt
er van drie kaveleigenaren
Luttermolenveld een verzoek om een
woonbestemming toe te kennen.

Raad voorstellen om:
1. de zienswijzen van de heer Reuver,
de heer Mekenkamp en mevrouw
Christoffel tegen het bestemmingsplan
Luttermolenveld, 1e partiële herziening
over te nemen;
2. de verzoeken om herziening van het
bestemmingsplan Luttermolenveld van
mevrouw Volkerink-Nijland, van E.K.
Kukken en L. van der Does en van
mevrouw Olde Nordkamp te honoreren;
3. een bestemmingsplan in procedure te
brengen de waarmee de recreatieve
bestemming van de betreffende
recreatiewoningen en bouwkavels wordt
omgezet in een woonbestemming.
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BSP

17Z01296
17.0013923
02-05-2017

Contracteren en financiering van
drie landelijke instellingen sociaal
domein
INFO:
De VNG stopt met ingang van 1
januari 2018 met de uitvoering en
financiering van drie taken te weten:
de Kindertelefoon, Luisterend Oor en
het vertrouwenswerk Jeugd.
Vanaf januari 2018 dienen de
genoemde taken door gemeenten
zelf gecontracteerd en bekostigd te
worden. Het gaat om wettelijke taken
op grond van de Wmo en Jeugdwet.
Elke gemeente is verplicht deze
functies aan de inwoners ter
beschikking te stellen.
De benodigde middelen hiervoor
worden vanaf 2018 aan het
gemeentefonds toegevoegd.

1. Instemmen met de overeenkomst
tussen de gemeente Losser en
Sensoor, AKJ en de Kindertelefoon.
2. De benodigde middelen die vanaf
2018 aan het gemeentefonds worden
toegekend te bestemmen voor dit doel.
3. De overeenkomst met de
Kindertelefoon aangaan onder
voorbehoud ivm recent bericht
ministerie dat zij overeenkomst met de
kindertelefoon aangaan

10

Control

17Z01129
17.0016088
31-05-2017

Jaarstukken 2016
INFO:
Met de jaarstukken wordt, als
sluitstuk van de P&C cyclus 2016,
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. Het jaarresultaat valt
€ 3.040.971 voordeliger uit dan
begroot. De Raad wordt voorgesteld
€ 1.389.139 van het jaarresultaat te
bestemmen en om het restant ad
€ 1.651.832 toe te voegen aan de
Algemene risicoreserve.
Tevens dienen de exploitatieopzetten
(grexen) van De Saller, De Geurmeij,
't Zijland en het Luttermolenveld te
worden geactualiseerd en door de
Raad te worden vastgesteld.

1. In te stemmen met de jaarstukken
2016 en het bijbehorend raadsvoorstel;
2. In te stemmen met de
geactualiseerde exploitatieopzetten van
de Saller, De Geurmeij, 't Zijland en het
Luttermolenveld.
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BSP

17Z01076
17.0016594
29-05-2017

Artikel 39-vragen buitenpoli Losser
INFO:
In het kader van artikel 39 zijn op 9
mei door de fracties van CDA, D66,
VVD en PvdA/SDGL vragen
ingediend over de buitenpoli Losser.
Geadviseerd wordt de raadsfracties
via bijgevoegde brief te informeren.

1- Met bijgestelde brief de fracties van
CDA, D66, VVD en PvdA/SDGL
informeren over de buitenpoli/zorgplein
Losser.
2- Wethouder Van Rees mandateren
voor de laatste aanpassingen in de brief

12

BSP

17Z01088
17.0015713
18-05-2017

1e subsidieronde incidentele
subsidies 2017
INFO:
In 2017 is € 35.000 beschikbaar voor
incidentele subsidies. Voor de eerste
subsidieronde is € 15.750
beschikbaar en is de aanvraagtermijn
verlengd tot 15 mei 2017. Diverse
organisaties hebben een aanvraag
ingediend. Geadviseerd wordt de
diverse aanvragen conform voorstel
te honoreren of af te wijzen. Een
aantal aanvragen is nog
onvoldoende uitgewerkt.
Geadviseerd wordt hierover met de
betreffende organisaties in overleg te
treden en te verzoeken de aanvraag
bij een volgende subsidieronde in te
dienen.

1. Conform bijgevoegd voorstel
besluiten over de ingediende
aanvragen.
2. Over de nog onvoldoende
uitgewerkte aanvragen in overleg treden
met de betreffende organisaties.
3. Incidentele subsidie van € 3.000
verlenen aan Stichting Losser Sociaal
ten laste van het ‘spoedbudget 2017’.

