GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 27.O (5-7-2022)
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05-07-2022
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J. van Dam
,

1

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

2

Verslag BenW week 26
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang Oekraïners
Conform akkoord.

5

Raadsinfo feitencomplex alcohol in 't Lossers Hoes (22Z01471)
De raad informeren over het feitencomplex van alcoholgebruik in ’t Lossers
Hoes. Aan de hand van deze informatie kan het debat plaatsvinden in de raad
over de vraag of alcoholgebruik na reguliere activiteiten wenselijk is in ’t
Lossers Hoes en zo ja wat de opties zijn om dit mogelijk te maken binnen de
kaders van de Alcoholwet en ons beleid.
BESLUIT:
De raad te informeren over het feitencomplex met betrekking tot alcoholgebruik
in ’t Lossers Hoes middels de raadsinformatiebrief (bijlage 1) en de memo
(bijlage 2).

6

Raadsinformatie brief Nationaal Programma Landelijk Gebied (22Z01441)
Voorgesteld wordt om de gemeenteraad door middel van een
raadsinformatiebrief te informeren over de actuele stand van zaken met
betrekking tot het Nationaal Programma Landelijk gebied (NPLG).

BESLUIT:
De gemeenteraad informeren over de actuele stand van zaken met betrekking
tot het Nationaal Programma Landelijk gebied door middel van het toesturen
van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
7

Bestuurlijk overleg Recreatieschap Twente (22Z01437)
Voor de vergadering van het Recreatieschap Twente neemt het college een
standpunt in voor de inhoudelijke agendapunten. De standpunten van
gemeente Losser worden ingebracht in de vergadering.
BESLUIT:
Overeenkomstig dit voorstel het standpunt van de gemeente Losser in de
vergadering van het Recreatieschap Twente van 6 juli 2022 kenbaar maken.

8

Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Twente 8 juli 2022 (22Z01383)
Voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Twente (en daarbij tevens voor het portefeuillehouders overleg VTH) wordt een
annotatie voorbereid. De annotatie geeft richting voor de beantwoording van de
vragen of de instemming die wordt gevraagd aan de bestuurders.
BESLUIT:
In te stemmen met de beantwoording van de vraagpunten in het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst Twente 8 juli 2022, zoals vermeld in
bijgevoegd advies.

9

Advies vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank (22Z01057)
Op de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland (SON) op 7 juli 2022
staan een aantal voorstellen van het Dagelijks Bestuur SON. Dit voorstel dient
om een college-standpunt over deze agendapunten in te nemen.
BESLUIT:
De gemeentelijke standpunten ten aanzien van de voorstellen voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur Stadsbank van 7 juli 2022 vast te
stellen.

10

Evaluatie Hondenbeleidsplan 2017-2022 (22Z00574)
In 2017 is het Hondenbeleidsplan 2017-2022 vastgesteld. Om te kunnen
bepalen of de maatregelen uit het beleidsplan tegen de overlast effect hebben
gehad, is er een evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie geeft inzicht in de
resultaten. Hierbij is gekeken naar de uitgevoerde maatregelen. Worden de
hondenpoepbakken (juist) gebruikt? Hoe zit het met de inzet van de BOA’s op
de aanlijn- en opruimplicht? Hoeveel meldingen van inwoners zijn er binnen
gekomen met betrekking tot overlast door honden? En er is gekeken naar de
relevante kwaliteitsmetingen die zijn gerapporteerd in de Quickscan Openbare
Ruimte.
BESLUIT:
De raad te informeren over de evaluatie van het Hondenbeleidsplan 2017-2022
middels de raadsinformatiebrief (bijlage 1) en de evaluatie (bijlage 2).

11

Herbouw boerderij als reguliere woning aan de Holtweg 6 in Beuningen
(21Z01209)
Aanvrager is voornemens om ter plaatse van het voormalig agrarisch
bedrijfsperceel aan de Holtweg 6 in Beuningen de bestaande boerderij te
slopen en vervolgens elders (binnen het bouwvlak) een nieuwe woning te
bouwen. Het erf zal landschappelijk worden ingepast, waardoor ter plaatse de
ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. Uw college heeft op 12 april 2022 besloten
om hieraan medewerking te verlenen (22.0007730).
Het ontwerp-besluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen, waarmee
de mogelijkheid werd geboden om een zienswijze over het ontwerpbesluit naar
voren te brengen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Uw college kan daarom
nu een definitief besluit op de aanvraag nemen.

BESLUIT:
Vergunning te verlenen voor de herbouw van de boerderij als reguliere woning
(Holtweg 6, Beuningen), door middel van een afwijking van het geldende
bestemmingsplan “Buitengebied” op basis van artikel 2.12, lid 1 onder a onder

3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij de
agrarische bedrijfsbestemming in het eerstvolgende verzamelplan voor het
buitengebied komt te vervallen en gewijzigd wordt in de bestemming ‘Wonen’,
onder voorwaarden dat:
a. het erf landschappelijk wordt ingepast, conform het advies van het
Oversticht (en inclusief compensatie kap conform intern advies).

