GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 29.O (18-07-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 18-07-2017
Weeknummer 29.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 28.O
d.d. 11-07-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 28.NO
d.d. 11-07-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

17Z01707
17.0017682
06-06-2017

Tariefwijziging
binnensportaccommodaties
INFO:
De tarieven van de
binnensportaccommodaties worden
jaarlijks geïndexeerd. Voorgesteld
wordt de huidige tarieven te
indexeren met 2%.

De tarieven van de
binnensportaccommodaties voor
seizoen 2017/2018 indexeren met 2%.

6

WIZ

17Z01668
17.0017558
06-06-2017

Onafhankelijke
cliëntondersteuning
INFO:
Cliëntondersteuning is een belangrijk
onderdeel van de Wmo. Het geeft
inwoners de mogelijkheid om zich te
laten bijstaan in hun interactie met de
gemeente. De Wmo 2015 bepaalt
dat gemeenten onafhankelijke
cliëntondersteuning moeten bieden.
Het moet gratis zijn, levensbreed,
onafhankelijk en in het belang van de
cliënt. De cliëntondersteuning voor
Jeugd (en gezin) is in de Wmo 2015
geregeld.
Voor de inwoners van de gemeente
Losser willen we de onafhankelijke
cliëntondersteuning laten invullen
door Zorgbelang Overijssel die onze
inwoners ondersteunt door de inzet
van professionals.

1. Instemmen met het advies om
onafhankelijke cliëntondersteuning in te
zetten;
2. Kennis te nemen van de offertes van
Stichting Cliëntondersteuning Twente
(SCOT) en Zorgbelang;
3. Opdracht verlenen aan Zorgbelang
Overijssel om uitvoering te geven aan
de onafhankelijke cliëntondersteuning
voor de periode van een half jaar met
ingang van 1 juli jl.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 18-07-2017
Weeknummer 29.O

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

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

7

Control

17Z02115
17.0022689
11-07-2017

Bestuursrapportage 2017
INFO:
De Bestuursrapportage is een
tussentijdse rapportage over de
gemeentelijke exploitatie in 2017.
Deze rapportage biedt de
mogelijkheid om bij te sturen.
In de Bestuursrapportage zijn de
financiële- en beleidsontwikkelingen,
inclusief de zogenaamde
meicirculaire, tot en met mei
verwerkt. De rapportage geeft een
overzicht op hoofdlijnen van de
financiële en beleidsmatige
afwijkingen ten opzichte van de
begroting 2017.
De Bestuursrapportage sluit met een
positief financieel resultaat van
€ 87.787.

1. In te stemmen met de
Bestuursrapportage 2017;
2. Het verwachte positieve resultaat van
€ 87.787 toe te voegen aan onvoorzien;
3. De Raad voor te stellen een reserve
"Verrekenen Vennootschapsbelasting"
in te stellen;
4. De Raad voor te stellen in te
stemmen met bijgevoegde
begrotingswijziging;
5. De Bestuursrapportage ter
vaststelling aan de gemeenteraad aan
te bieden, in overeenstemming met
bijgevoegd concept-raadsvoorstel;
6. De portefeuillehouder Financiën te
mandateren voor het doorvoeren van
eventuele tekstuele aanpassingen.

8

BSP

17Z02124
17.0022939
12-07-2017

Uitbreiding agrarisch bedrijf
Elfterheurneweg 4-6 de Lutte.
INFO:
Het agrarisch bedrijf aan de
Elfterheurneweg 4-6 is voornemens
het bedrijf uit te breiden met een
biggenstal. De uitbreiding is
gedeeltelijk in strijd met het geldende
bestemmingsplan Buitengebied
(overschrijding bouwvlak). Uw
college heeft op 15 november 2016
besloten niet eerder een beslissing te
nemen op een in te dienen
noodzakelijke omgevingsvergunning
nadat aan de verplichtingen uit de
huidige milieuvergunning is voldaan.
De luchtwassers zijn inmiddels
geplaatst en in werking waardoor is
voldaan aan de verplichtingen. Het
verzamelplan bestemmingsplan
Buitengebied, vastgesteld 20 juni
2017, voorziet in een afwijking van de
bouwregels voor een overschrijding
van het bouwvlak met maximaal 10
meter binnen de bestemming
“Agrarisch bedrijf”. Voorgesteld wordt
medewerking te verlenen aan de
voornoemde afwijking t.b.v. de
uitbreiding van het agrarisch bedrijf.

1. Medewerking verlenen aan een
afwijking van de bouw-regels,
opgenomen in het verzamelplan
bestemmingsplan Buitengebied 2016,
voor een overschrijding van 4 meter van
het geldende bestemmingsvlak
“Agrarisch bedrijf” Elfterheurneweg 4-6
de Lutte.
2. Landschappelijk inpassingsplan d.d.
2-3-2012 als voorwaardelijke
verplichting in de omgevingsvergunning
opnemen.
3. Planschadeovereenkomst sluiten met
de aanvrager.
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9

BSP

16Z03487
17.0021898
12-07-2017

Reactie op brief Koninklijke
Nederlandse Slagersorganisatie
inzake slachterij Luyerink
INFO:
Namens de familie Luyerink heeft de
Koninklijke Nederlandse
Slagersorganisatie een brief
ingediend als reactie op het besluit
d.d. 21 maart 2017 (17.0007660). In
dit voorgenoemde collegebesluit is
ingestemd met het verzoek om in
principe medewerking te verlenen
aan de bouw van een vrijstaande
woning op de hoek Gronausestraat –
Dr. Frederikstraat te Losser. In
bijgaande brief wordt een reactie
gegeven. Uw college wordt gevraagd
met deze brief in te stemmen en de
raad te informeren aan de hand van
bijgaande raadsinformatiebrief.

1. In te stemmen met de schriftelijke
reactie zoals in bijgaande antwoordbrief
opgenomen;
2. De raad informeren aan de hand van
bijgaande raadsinformatiebrief.

10

WIZ

17Z01470
17.0015157
11-07-2017

Scootmobielpool
INFO:
De gemeente Losser ondersteunt de
zelfredzaamheid en participatie van
haar inwoners. Dit doen we door het
verstrekken van
maatwerkvoorzieningen aan
inwoners die dit niet zelf, met behulp
van hun netwerk of met behulp van
algemene voorzieningen, kunnen
regelen. Een van deze
maatwerkvoorzieningen is de
verstrekking van een scootmobiel.
Op dit moment worden
scootmobielen per individu verstrekt.
De praktijk laat zien dat een heel
aantal cliënten niet dagelijks hun
scootmobiel gebruiken. Voor deze
cliënten wordt voorgesteld om vanaf
1 september een scootmobielpool op
te zetten. Hiermee creëren we een
algemene voorziening die een
passende oplossing voor cliënten
vormt waarvoor geen eigen bijdrage
verschuldigd is.

1. Instemmen met het bijgevoegde
projectplan Scootmobielpool gemeente
Losser;
2. Instemmen met de realisatie van de
scootmobielpool per 1 september 2017.
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11

BSP

17Z02089
17.0022414
10-07-2017

Wijzigen bestemmingsplan
voormalig perceel bouwbedrijf
Elferink Overdinkel
INFO:
Eigenaren van voormalig bouwbedrijf
Elferink aan de Veldkamp in
Overdinkel zijn Artemes Vastgoed BV
en G. Nordkamp aan de
Gronausestraat 55 in Losser.
De bedrijfslocatie is niet meer als
bouwbedrijf in gebruik. Onlangs is de
bij het voormalig bedrijf behorende
bedrijfswoning aan de Kerkhofsweg
209 verkocht en in gebruik genomen
als burgerwoning (strijdig met
feitelijke bedrijfsbestemming).
Eigenaar verzoekt de gemeente nu
medewerking te verlenen aan de
bouw van 8 woningen op het
voormalig bedrijfsperceel met op het
achtergelegen binnenterrein een 30
tot 40 garageboxen. De
toegangsweg tot deze garageboxen
is gelegen naast de Veldkamp 77.

1. In principe in te stemmen met het
verzoek om de bedrijfsbestemming ter
plaatse van het voormalig bouwbedrijf
Elferink aan de Veldkamp in Overdinkel
te wijzigen naar een woonbestemming
voor maximaal 8 woningen.
2. De bestemming van de gronden
achter de woningen Kerkhofsweg 199
tot en met 203 niet te wijzigen.

12

BSP

15Z02085
17.0021033
12-07-2017

Verzoeken bouwen woning
INFO:
Op 11 oktober 2016 is bij het
vaststellen van de Woonvisie Losser
2016 het beleid met betrekking tot de
beleidsnota’s ‘Verdichten van
dorpslinten en dorpsranden’
ingetrokken, alsmede het beleid voor
wat betreft het onderdeel inbreiding
uit de beleidsnota ‘Inbreiding en
mantelzorg’. Gezien de beperkte
ruimte in de
woningbouwprogrammering is de
raad op 17 november 2015 door
middel van een raadsinformatie- brief
in kennis gesteld van het tijdelijk
opschorten van het in procedure
brengen van bestemmingsplannen,
die voor de betreffende percelen op
grond van genoemd beleid alsnog
bouwtitels tot gevolg zouden krijgen.
Tijdens de opschortperiode zijn er
door een 6-tal particulieren een
verzoek ingediend om in aanmerking
te komen voor het bouwen van één
of meerdere woningen op grond van
het inbreidingsbeleid. Voorgesteld
wordt in één totaaladvies

1. Een 6-tal particulieren te berichten
dat alsnog in principe medewerking
wordt verleend aan de bouw van een (of
meer) woning(en) middels een afwijking
van het bestemmingsplan.
(omgevingsvergunning buitenplanse
afwijking (art. 2.12 lid 1, sub a onder 3o
Wabo), het vroegere projectbesluit.
2. Termijn van 1 jaar stellen voor
aanvragen omgevingsvergunning voor
het bouwen van de woningen.
3. Planschadeovereenkomst sluiten met
aanvragers.
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duidelijkheid te verschaffen richting
een 6-tal aanvragers.
13

VH

17Z00624
17.0022856
12-07-2017

Beslissing op de ingediende
bezwaarschriften tegen de
omgevingsvergunning voor
Zoeker Esch 2a
INFO:
De ingediende bezwaren worden, in
afwijking van het advies van de
bezwaarschriftencommissie,
ongegrond verklaard. De verleende
vergunning kan in stand worden
gelaten.

In afwijking van het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 8 juni
2017, de ingediende bezwaarschriften:
1. ontvankelijk te verklaren;
2. ongegrond te verklaren;
3. en het bestreden besluit van 18
januari 2017 in stand te laten.

14

Directie

17Z02107
17.0022782
11-07-2017

Overdracht basistaken-plus naar
Omgevingsdienst Twente
INFO:
De plv. coördinerend secretaris
Omgevingsdienst Twente (ODT) i.o.
heeft de secretarissen van de
provincie en de gemeenten in
Twente dringend verzocht om de
inbreng van taken in de ODT te
heroverwegen.
Deze heroverweging leidt nu tot het
advies om, onder het voorbehoud dat
alle gemeenten daartoe bereid zijn,
te besluiten de basistaken-plus in te
brengen in de ODT

1. Aanvullend op de basistaken ook de
basistaken-plus inbrengen in de
Omgevingsdienst
2. Dit besluit nemen onder het
voorbehoud dat in principe alle
gemeenten in Twente besluiten de
basistaken-plus in te brengen.
3. Dit besluit als voorgenomen besluit
aan de ondernemingsraad voor te
leggen
4. De financiële consequenties
verwerken in de begroting 2018

