GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 24.O (12-06-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 12-06-2017
Weeknummer 24.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 23.O
d.d. 06-06-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 23.NO
d.d. 06-06-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

17Z01260
17.0016361
29-05-2017

Stand van zaken privacy binnen
het Sociaal Domein
INFO:
Op 13 september 2016 is de
Beleidsnota Privacy binnen het
Sociaal Domein vastgesteld. Aan de
Raad is de toezegging gedaan in het
voorjaar van 2017 te komen met een
stand van zaken. Uit de stand van
zaken blijkt dat er concrete stappen
gezet zijn om de privacy te
waarborgen maar ook dat er nog een
aantal zaken nader uitgewerkt moet
worden.

1. Via bijgaande raadsinformatiebrief de
gemeenteraad informeren over de stand
van zaken ten aanzien van het
Privacybeleid binnen het Sociaal
Domein.
2. De raadsinformatiebrief ter
kennisname toe te sturen aan de
Participatieraad.

6

BSP

17Z01497
17.0017317
01-06-2017

Jaarverslag Kinderopvang 2016
INFO:
Op grond van artikel 67 van de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen (Wkkp) dient het
college een jaarverslag kinderopvang
vast te stellen. Hierin staan alle
toezicht en handhavingszaken die in
het voorgaande kalenderjaar zijn
verricht. Het verslag is bedoeld ter
verantwoording aan de
gemeenteraad en wordt in afschrift
verzonden aan de minister van
OCW.

1. Vaststellen van het Jaarverslag
Kinderopvang 2016
2. De raad informeren over het
Jaarverslag Kinderopvang 2016
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7

BCO

17Z01543
17.0016215
24-05-2017

Agenda voor Twente
INFO:
De afgelopen periode is veel tijd en
energie gestoken in het opstellen van
een vervolg op de huidige Agenda
van Twente. Ter besluitvorming ligt
nu een nieuwe Agenda voor Twente
voor met een looptijd van 2018-2022.
Aan de gemeenteraad wordt
voorgesteld de ambities in de nieuwe
Agenda voor Twente te
onderschrijven, in te stemmen met de
financiering en de gemeentelijke
bijdrage vast te stellen op € 7,50 per
inwoner per jaar. Daarnaast worden
de mogelijkheden onderzocht om via
een groeimodel met een aanvullende
bijdrage de volledige ambitie te
realiseren.

De raad voorstellen:
1. De ambitie en de verantwoording
daarover zoals neergelegd in de
Agenda voor Twente (2018-2022) te
onderschrijven.
2. In te stemmen met de financiering
van de Agenda voor Twente en de
jaarlijkse gemeentelijke bijdrage hierin
vast te stellen op € 7,50 per jaar voor de
periode 2018-2022.
3. De mogelijkheden open te houden
om voor de realisatie van de volledige
ambitie, een aanvullende gemeentelijke
bijdrage vast te stellen als volgende
stap in het groeimodel.

8

BSP

16Z01856
17.0017043
31-05-2017

Vaststelling
bestemmingsplanwijziging voor
woonstudio’s aan de Hoofdstraat
148 te Overdinkel
INFO:
Uw college heeft op 7-2-2017
besloten mee te werken om het
geldende bestemmingsplan
“Overdinkel 2014” voor het perceel
Hoofdstraat 148 te Overdinkel te
wijzigen ten behoeve van de verbouw
en inrichting van een voormalig
winkelpand tot woonstudio's.
Het ontwerp bestemmingsplan is
daarvoor inmiddels in procedure
gebracht. Tevens is op grond van de
Wet geluidhinder een hogere
grenswaarde procedure doorlopen
i.v.m. geluidbelasting op de gevels.
Op beide ontwerpen zijn geen
reacties ingediend

1. De gemeenteraad voorstellen het
ontwerp bestemmingsplan "partiële
herziening Overdinkel 2014, Hoofdstraat
148" vast te stellen.
2. Conform bijgevoegd concept-besluit
een hogere waarde ten gevolge van
wegverkeerslawaai van de Hoofdstraat
vaststellen conform het akoestisch
onderzoek met de titel “bouwplan
studio’s Hoofdstraat 148 te Overdinkel ”
en werknummer 16.215, voor de
verbouw van het voormalige winkelpand
aan de Hoofdstraat 148 te Overdinkel;
3. Het onder ad 2. genoemde
akoestisch onderzoek deel uit laten
maken van dit besluit;
4. De vastgestelde hogere grenswaarde
inschrijven in de openbare registers.
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9

Control

17Z01741
17.0017856
07-06-2017

Meicirculaire 2017 Gemeentefonds Instemmen met bijgevoegde raadsinfo
en deze toezenden aan de
INFO:
gemeenteraad.
Recentelijk is de meicirculaire 2017
gepubliceerd. Deze circulaire heeft
financiële consequenties voor de
gemeentelijke (meerjaren)exploitatie.
In bijgevoegde raadsinfo zijn deze
effecten aangegeven.

10

BCO

17Z01748
17.0017970
08-06-2017

Algemene ledenvergadering VNG
op 14 juni 2017
INFO:
Als onderdeel van het VNG-congres
op 13 en 14 juni 2017 in Goes wordt
op 14 juni 2017 de Algemene
ledenvergadering van de VNG
gehouden. Het gemeentelijke
standpunt over de verschillende
agendapunten wordt vastgesteld.

1. Kennisnemen van de
vergaderstukken voor de Algemene
ledenvergadering van de VNG op 14
juni 2017.
2. Standpunt over de inhoudelijke
agendapunten innemen conform
voorstel
3. Wethouder J.M. van Rees aanwijzen
als gemeentelijk vertegenwoordiger.

11

BCO

17Z01749
17.0017919
08-06-2017

Kort geding Stichting Ezra Zorg
INFO:
Op 21 april 2017 hebben de Twentse
gemeenten de raamovereenkomst
met de Stichting Ezra Zorg te
Enschede per 1 juni 2017 ontbonden.
De ontbinding wordt in kort geding
aangevochten. Het kort geding dient
op 12 juni 2017. Op grond van artikel
160, lid 1 onder f van de
Gemeentewet dient het college een
procesbesluit te nemen om een
rechtsgeding voor de gemeente te
kunnen voeren. De Twentse
gemeenten worden
vertegenwoordigd door mr. R. Blom
van Damsté Advocaten en mevrouw
mr. D. ten Cate van de gemeente
Enschede.

1. Overeenkomstig het bepaalde in
artikel 160, lid 1 onder f van de
Gemeentewet verweer voeren in het
kort geding aangespannen door
Stichting Ezra Zorg te Enschede op 12
juni 2017.
2. De heer mr. R. Blom van Damsté
Advocaten en mevrouw mr. D. ten Cate
van de gemeente Enschede opdracht
verlenen om voor de gemeente op te
treden.
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BSP

17Z01410
17.0015998
22-05-2017

Sporthal in plangebied
Sportnatuur
INFO:
Sedert een aantal jaren wordt er
gewerkt aan het burgerinitiatief
Sportnatuur. Aanvankelijk geïnitieerd
door de heer Wegdam en
Ondernemend Losser en inmiddels
voortgezet onder regie en
verantwoordelijkheid van de Stichting
Parkplan Sportnatuur. Het laatste half
jaar heeft er meermaals overleg
plaatsgevonden tussen de Stichting
en de gemeente Losser en is het
project toegelicht aan de
gemeenteraad en aan het college.
Het project is gestart als een
zelfstandig locatiegebonden
recreatieproject bestaande uit een
groot aantal trekkershutten met
centrumgebouw ten noorden van de
kern Losser. De koppeling met en de
nabijheid van het sportcomplex op
Brilmansdennen en het nabijgelegen
zwembad moet synergievoordelen
opleveren. Meer recent, vanaf
ongeveer december 2016, heeft de
stichting een relatie gelegd en
toegelicht met verschillende
ontwikkelingen in en rond het
centrum van Losser. Het betrof de
herbouw van de sporthal aan de
Gronausestraat, de (her)gebruiksmogelijkheden van de
Martinuskerk, de invulmogelijkheden
op de locatie Aloysiusschool en de
herinrichting van het Martinusplein tot
horecaplein. Dit alles vanuit een
masterplangedachte voor Losser.
Mede naar aanleiding van het
gesprek op 4 april 2017 geeft de
stichting in de brief van 1 mei 2017
aan dat de exploitatie van het
burgerinitiatief onmogelijk wordt
indien de sporthal niet binnen dit
plangebied van Sportnatuur
gerealiseerd wordt. De stichting
vraagt om commitment en concrete
inzet om het burgerinitiatief
Sportnatuur te doen slagen.

1. Geen medewerking verlenen aan de
herbouw van de sporthal (aan de
Gronausestraat) in het plangebied
Sportnatuur .
2. Stichting Parkplan Sportnatuur
berichten door middel van nog bij te
stellen concept-brief.
Besluit van 30-05-2017

