GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 24.O (14-6-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
14-06-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, J. (Jimme)
Nordkamp en M.J.H. (Marian) Oosterbroek

Toelichting

,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 23
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang Oekraïners
Conform akkoord.

5

Bestuursrapportage 2022 (22Z01215)
In de Bestuursrapportage 2022 wordt tussentijds gerapporteerd over de
financiële en inhoudelijke afwijkingen over het lopend begrotingsjaar. De
concept-Bestuursrapportage komt op 14 juni in het college. Dan moet ook
besluitvorming plaatsvinden.
BESLUIT:
1. Instemmen met de Bestuursrapportage 2022 en de begrotingswijziging
(2022/3).
2. Het raadsvoorstel aanvullen met het voorstel en argumenten om een krediet
van 550.000 euro beschikbaar te stellen voor de verkeerskundige herinrichting
van de Enschedesestraat
3. Mandaat verlenen aan de portefeuillehouder Financiën voor het opstellen
van een gewijzigd persbericht.
4. Mandaat verlenen aan de portefeuillehouder Financiën om eventuele
wijzigingen van ondergeschikte aard in de stukken aan te brengen.

6

Portefeuilleverdeling , aanwijzing loco-burgemeesters, vervanging en
aanwijzing besturen (22Z01162)
Bij de collegeonderhandelingen is de portefeuilleverdeling afgesproken. Echter
de formele vaststelling van de portefeuilleverdeling is een zaak van het college.
Verder regelt het college de onderlinge plaatsvervanging en de vervanging van
het burgemeester bij diens verhindering of ontstentenis. Tot slot vindt de
aanwijzing van collegeleden in de (algemene) besturen van verschillende
gemeenschappelijke regelingen plaats.
BESLUIT:
1. De portefeuilleverdeling, de onderlinge plaatsvervanging en de vervanging
van de burgemeester zoals aangegeven in het bijgaande besluit gewijzigd vast
te stellen.
2. De aanwijzing in de (algemene) besturen van de verschillende
gemeenschappelijke regelingen gewijzigd vast te stellen volgens het bijgaande

besluit.
7

Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, partiele herziening
Oldenzaalsestraat 135 Losser” (20Z00568)
Het ontwerpbestemmingsplan voor recreatiebedrijf ’t Borghuis aan de
Oldenzaalsestraat 135 heeft zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. Het
bestemmingsplan maakt onder andere mogelijk dat het recreatieve erf wordt
uitgebreid om drie reeds in het verleden vergunde verblijfsaccommodaties op
een andere plek te kunnen realiseren, de agrarische bestemming op een deel
van het perceel wordt gewijzigd naar een recreatieve bestemming en de
bestaande bebouwing wordt ingepast. Ook wordt een schaapskooi
gerealiseerd ten behoeve van het beheer en wordt voorzien in de
landschappelijke inpassing en de aanleg van nieuwe natuur in het kader van
de Kwaliteitsimpuls Groene omgeving. Tijdens de ter visie ligging zijn meerdere
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven aanleiding om het
bestemmingsplan op een aantal punten aan te passen. Het bestemmingsplan
kan voor vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Wanneer de
gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt kunnen belanghebbenden tegen
dit besluit beroep instellen.
BESLUIT:
De gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit voor te
stellen om:
1. de ingebrachte zienswijzen, zoals opgenomen in de bijgevoegde
zienswijzennota "Bestemmingsplan Buitengebied partiele herziening
Oldenzaalsestraat 135 Losser" ontvankelijk te verklaren;
2. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met
artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening de papieren en digitale versie
van het bestemmingsplan "Buitengebied, partiele herziening Oldenzaalsestraat
135 Losser" met de identificatiecode NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph040401met bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen in die zin
dat de definitie voor ter plaatse toegestane zorg wordt aangescherpt;
3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale
ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph04.dwg vast
te stellen;
4. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast
te stellen;

