GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 25.O (16-06-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
16-06-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 24
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Verzoek tot toepassing wijzigingsbevoegdheid college B&W om de
agrarische bestemming voor het perceel Gildehauserweg naast 4 te
wijzigen naar Wonen om de bouw van een woning mogelijk te maken.
(19Z03374)
Op 18 december 2019 heeft BJZ.nu BV een verzoek
ingediend namens de eigenaar van het pand Paasdijk 1 om
de bestemming van een onbebouwd perceel aan de
Gildehauserweg naast 4 van Agrarisch te wijzigen naar
Wonen. Dit om de bouw van een woning mogelijk te maken.
Op grond van het geldende bestemmingsplan Losser dorp
heeft het college de bevoegdheid om dit, onder voorwaarden
mogelijk te maken. Voorgesteld wordt hiervan echter geen
gebruik te maken omdat toevoeging van een woning,
vanwege de ligging direct naast de monumentale Bleek, leidt
tot een onevenredige aantasting van het straat- en
bebouwingsbeeld.
BESLUIT:
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om
toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegheid,
2. Initriatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te
informeren.

5

Gedoogbesluit tent bij zwembad, sportschool en voor de judo (20Z01386)
In het kader van het coronavirus is binnensporten bij
sportscholen nog niet toegestaan. Wel is het toegestaan om
dit te doen in een open tent. In dit kader heeft een
sportschool gevraagd om medewerking te verlenen.
Daarnaast staat er ook bij het zwembad een tent, waarin
ouders kunnen wachten op hun kinderen die zwemles
hebben.Tot slot heeft ook de judovereniging een tent
geplaatst. Dit betreft een binnensport die vooralsnog tot 1
september niet is toegestaan.
De genoemde situaties passen binnen het kader van de
noodverordening.

Het valt buiten de bestaande vergunning; echter gezien het
feit dat het hier gaat om bijzondere omstandigheden, waarbij
er ook sprake is van een tijdelijke behoefte en om zaken op
korte termijn te regelen, wordt voorgesteld om de situatie te
gedogen. De constructeur is akkoord.
BESLUIT:
1. Het nemen van een gedoogbesluit voor een tent op de
parkeerplaats bij gymfit t.b.v. het sporten. Dit tot uiterlijk 8
september 2020;
2. Het nemen van een gedoogbesluit voor een tent bij het
zwembad als wachtruimte voor ouders. Dit tot uiterlijk
15 juli 2020;
3. Het nemen van een gedoogbesluit voor een tent op
het terrein van Stichting MAN t.b.v. de judo. Dit tot
uiterlijk 8 september 2020.

