GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 28.O (11-07-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 11-07-2017
Weeknummer 28.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 27.O
d.d. 04-07-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 27.NO
d.d. 04-07-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

15Z00293
17.0020364
26-06-2017

Benoeming lid Participatieraad
Sociaal Domein
INFO:
Op 25 augustus 2015 heeft uw
college de leden van de
Participatieraad Sociaal Domein
conform de voordracht benoemd.
Vanwege beëindiging lidmaatschap
Participatieraad van twee leden
hebben er twee nieuwe kandidaten
gesolliciteerd naar de functie als lid
van de Participatieraad Sociaal
Domein.
Deze twee kandidaten worden
voorgedragen door de voorzitter van
de Participatieraad.

1. De volgende personen benoemen als
lid van de Participatieraad Sociaal
Domein:
- De heer E. Ruijter;
- Mevrouw H.J. van der Steeg.
2. Deze leden met terugwerkende
kracht per 1 december 2016 benoemen
voor de periode van vier jaar en hen
hiervan in kennis stellen via bijgevoegde
brief.

6

BSP

16Z03487
17.0020508
30-06-2017

In te stemmen met de beantwoording
Beantwoording artikel 39 RvO
van de vragen van de VVD-fractie zoals
vragen fractie VVD inzake
in bijgaande brief opgenomen.
slachterij Luyerink
INFO:
Namens de VVD-fractie gemeente
Losser zijn na een bedrijfsbezoek bij
slachterij Luyerink een aantal vragen
gesteld. Artikel 39 reglement van
orde raad geeft aan dat deze vragen
schriftelijk door het college moeten
worden beantwoord. In bijgaande
brief worden de vragen beantwoord.
Uw college wordt gevraagd met deze
brief in te stemmen.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 11-07-2017
Weeknummer 28.O

Aanwezig: burgemeester Gebben, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:
Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

7

BSP

17Z01939
17.0020991
28-06-2017

Art. 39 Reglement van orde
raad/vragen ten aanzien van
ontwikkelingen Centrum / Stec
rapport / Aloysiuslocatie
INFO:
Namens de Fractie Burgerforum zijn
een aantal vragen gesteld ten
aanzien van ontwikkelingen Centrum
/ Stec rapport / Aloysiuslocatie. Art.
39 reglement van orde raad geeft
aan dat deze vragen schriftelijk door
het college moeten worden
beantwoord. In bijgaande brief
worden de vragen beantwoord.
Uw college wordt gevraagd met deze
brief in te stemmen.

In te stemmen met de beantwoording
van de vragen van de Fractie
Burgerforum zoals in bijgaande brief
opgenomen.

8

WIZ

17Z01759
17.0020076
05-07-2017

Aanvragen vangnetuitkering
bijstandsbudget 2016
INFO:
De gemeente Losser heeft over 2016
een tekort op het bijstandsbudget dat
het eigen risico te boven gaat.
Hiervoor kan een beroep worden
gedaan op een aanvullende uitkering
vanuit het Rijk (Vangnetuitkering
Participatiewet). Het college heeft
besloten deze vangnetuitkering aan
te vragen.

Een verzoek doen bij het Rijk voor een
aanvullende uitkering 2016 in verband
met het tekort op het bijstandsbudget
van het jaar 2016 via bijgevoegd
“Aanvraagformulier vangnetuitkering
Participatiewet”.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 11-07-2017
Weeknummer 28.O

Aanwezig: burgemeester Gebben, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:

9

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

BSP

17Z01015
17.0017478
29-06-2017

Overkapping parkeerplaatsen
appartementencomplex
Lutterstraat – Oldenzaalsestraat te
Losser.
INFO:
Sylva Vastgoed BV, eigenaar van het
perceel hoek Lutter-straat Oldenzaalsestraat te Losser is
voornemens een 15- tal luxe
appartementen te realiseren op dit
perceel. In eerste instantie zou een
parkeerkelder onder het complex
worden gerealiseerd doch blijkt dit
financieel niet haalbaar te zijn.
Voornemen is om de
parkeerplaatsen (waarvan een aantal
overdekt) aan de achterzijde van het
complex te realiseren. Het
bestemmingsplan staat de aanleg
van parkeerplaatsen toe m.u.v. de
overkapping van de parkeerplaatsen
grenzend aan perceel
Oldenzaalsestraat 14. Deze zijn
gelegen in de bestemming “Tuin”.
Ruimtelijk/planologisch is een
overkapping aanvaardbaar. De
Stadsbouwmeester heeft een positief
advies afgegeven voor het plan. Het
kruimelgevallen-beleid voorziet niet in
een afwijking van het
bestemmingsplan. Uw college is
bevoegd van dit beleid af te wijken
middels toepassing artikel 2.12 1e lid
Wabo (Wet administratieve
bepalingen omgevingsrecht) in
samenhang met artikel 4 bijlage II
BOR (Besluit Omgevings Recht).

1. Medewerking verlenen aan een
afwijking van de partiele herziening
Losser Dorp OldenzaalsestraatLutterstraat middels een buitenplanse
afwijking artikel 2.12 1e lid Wabo in
samenhang met art. 4 bijlage II BOR
voor het realiseren van de overkapping
van parkeerplaatsen op het
appartementencomplex, onder
gelijktijdige afwijking van de
beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden gemeente
Losser.
2. Met aanvrager een
planschadeovereenkomst sluiten.

