GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 27.O (03-07-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 03-07-2018
Weeknummer 27.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Nijhuis, wethouder Prins, 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 26.O
d.d. 25-06-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 26.NO
d.d. 25-06-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

18Z01416
18.0018329
19-06-2018

Jaarverslag Kinderopvang 2017
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 2017
2. De raad informeren over het
Jaarverslag Kinderopvang 2017

6

BSP

16Z03487
18.0017197
26-06-2018

Ontwerpbestemmingsplan "Losser dorp,
partiële herziening Gronausestraat-Dr.
Frederikstraat"
INFO:
Op 21 maart 2017 heeft uw college
ingestemd met het verzoek om medewerking
te verlenen aan de bouw van een vrijstaande
woning op de hoek Gronausestraat – Dr.
Frederikstraat te Losser.
In de periode hierna zijn de milieuonderzoeken uitgevoerd en een
stedenbouwkundig ontwerp en een
bestemmingsplan opgesteld.
Er is aangetoond dat er sprake is van een
ruimtelijk aanvaardbare situatie. Het college
wordt geadviseerd het bestemmingsplan
(inclusief bijbehorende onderzoeken) in
procedure te brengen op grond van Afdeling
3.4. Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Tevens kan gelijktijdig de hogere
grenswaardeprocedure op grond van de Wet
geluidhinder gestart worden. De raad wordt
geïnformeerd middels bijgaande
raadsinformatiebrief.

1. Het bestemmingsplan “Losser
dorp, partiële herziening
Gronausestraat-Dr.
Frederikstraat" als
ontwerpbestemmingsplan ter
inzage leggen;
2. Gelijktijdig de hogere
grenswaardeprocedure op grond
van de Wet geluidhinder starten;
3. De Raad te informeren
middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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7

BSP

18Z02006
18.0018616
21-06-2018

Benoeming leden Commissie
Bezwaarschriften
INFO:
Op grond van de Verordening behandeling
bezwaarschriften is de zittingsperiode van de
leden van de Commissie Bezwaarschriften
gelijk aan de zittingsperiode van de
gemeenteraad.
De leden van de commissie worden opnieuw
benoemd voor de komende raadsperiode.

1. De heer mr. W.D. Piek
benoemen als voorzitter van de
Commissie Bezwaarschriften en
als voorzitter van de kamer
Ruimtelijke en overige zaken;
2. De heer mr. M.C. Arnoldus
benoemen als waarnemend
voorzitter van de Commissie
Bezwaarschriften, als voorzitter
van de kamer Sociale Zekerheid
en als lid van de kamer
Ruimtelijke en overige zaken;
3. Mevrouw B.G.F. VenterinkWestenbroek en de heer F.H.B.
Koel benoemen als lid van de
kamer Sociale Zekerheid;
4. Mevrouw mr. A. Prins-de Haas
en de heer F.J. Logtenberg
benoemen als lid van de kamer
Ruimtelijke en overige zaken.

8

BCO

18Z02056
18.0018973
25-06-2018

Vergadering AB Regio Twente
INFO:
Op 11 juli 2018 staat de eerstvolgende
vergadering van het algemeen bestuur van
de Regio Twente gepland. Vooraf worden de
gemeentelijke standpunten met betrekking
tot de inhoudelijke agendapunten
vastgesteld in het college. Deze standpunten
worden meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, burgemeester Kroon.
Vanwege de betrokkenheid van de raad bij
de Regio Twente, wordt de gemeenteraad
ingelicht over de door het college ingenomen
standpunten en in de gelegenheid gesteld te
reageren.

1. De inhoudelijke standpunten
voor de vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio
Twente van 11 juli 2018
gewijzigd vaststellen.
2. De gemeenteraad door middel
van een raadsinformatiebrief
inlichten over de ingenomen
standpunten en in de
gelegenheid stellen opmerkingen
via de griffier door te spelen aan
de vertegenwoordiger van het
college.

9

WIJZ

18Z01908
18.0017572
13-06-2018

Instellen hoger beroep tegen de uitspraak Hoger beroep instellen tegen de
uitspraak van de rechtbank
van Rechtbank Overijssel
Overijssel van 1 juni 2018.
INFO:
Inzake een casus met betrekking tot
huishoudelijke ondersteuning heeft de
rechtbank Overijssel in de uitspraak van 1
juni 2018 de gronden van beroep van
eiseres gegrond verklaard. Daarbij heeft de
rechtbank een oordeel gegeven over ons
beleidskader Huishoudelijke Ondersteuning.
Voorgesteld wordt tegen deze uitspraak
hoger beroep in te stellen om duidelijkheid te
krijgen van de CRvB over ons beleidskader.

