GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 29.O (17-07-2018)

BESLUITENLIJST
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 28.O
d.d. 10-07-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 28.NO
d.d. 10-07-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

WIJZ

18Z02239
18.0020948
11-07-2018

Sociale Recherche Twente (SRT)
INFO:
Naar aanleiding van de ingediende
vraag over de Sociale Recherche
Twente (SRT) willen wij u graag
informeren over de resultaten van de
SRT.

1. Kennis nemen van de resultaten van
de SRT in de gemeente Losser.
2. De raad informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

6

WIJZ

18Z02121
18.0020535
09-07-2018

Ontwikkelingen rondom de sociale
kaart gemeente Losser
INFO:
Naar aanleiding van de ingediende
motie over de sociale kaart (11 juli
2017) willen wij u graag informeren
over de stand van zaken. Het streven
is om eind september de sociale
kaart te presenteren.
Doordat deze motie nauw
samenhangt met de motie “de
zorgschouw” (13 november 2017),
wordt ook deze motie kort belicht.

1. Kennis nemen van de ontwikkelingen
rondom de sociale kaart van de
gemeente Losser.
2. De raad informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

7

VH

18Z02074
18.0020964
12-07-2018

Ontwerpbegroting
Omgevingsdienst Twente 2019
INFO:
Met ingang van 1 januari 2019 gaat
de Omgevingsdienst Twente van
start. In dit kader is een
ontwerpbegroting opgesteld, die nog
door het algemeen bestuur moet
worden vastgesteld. De raad krijgt
hierbij de mogelijkheid om een
zienswijze naar voren te brengen.

1. Instemmen met de
programmabegroting 2019 van de ODT;
2. Via bijgaande raadsinformatiebrief de
gemeenteraad informeren over het
standpunt van het college met
betrekking tot de programmabegroting
2019 van de ODT en daarbij adviseren
geen zienswijzen in te dienen.
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8

BSP

18Z02260
18.0021071
12-07-2018

1. Kennis nemen van de uitspraak.
Uitspraak rechtbank Overijssel
2. Raad informeren middels bijgaande
inzake schadeclaim 48 bewoners
raadsinfobrief.
Luttermolenveld.
INFO:
De rechtbank heeft vonnis gewezen
in de kwestie van de schadeclaim
van 48 bewoners van het
Luttermolenveld. Zij vorderden - kort
gezegd - van de gemeente de
terugbetaling van de bijdrage die zij
destijds aan de projectontwikkelaar
hebben betaald om de omzetting van
het recreatiepark Luttermolenveld in
een reguliere woonwijk te bekostigen.

9

BCO

18Z01932
18.0017518
12-06-2018

Alcohol in ’t Lossershoes
INFO:
Sinds de ingebruikname van
‘Lossershoes is de vraag hoe alcohol
gereguleerd geschonken kan worden
in ’t Lossershoes. De unieke situatie
van het gebruik van het
gemeentehuis en het zeer open
karakter van het gebouw met de
verschillende deelnemers maakt dat
er discussie ontstaat over het al dan
niet schenken van alcohol in het
gebouw.
De vraag is of er nog wel alcohol
geschonken moet worden na
activiteiten van één van de
deelnemers en de gemeenteraad.

1. Geen alcohol schenken tijdens
reguliere activiteiten in 't Losserhoes
behoudens bijzondere gelegenheden
van tijdelijke aard op basis van artikel 35
van de Drank- en horecawet.
2. de raad informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief

10

BSP

18Z01722
18.0015947
09-07-2018

Herbestemming locatie
Bentheimerstraat 105 De Lutte
INFO:
Aan de Bentheimerstraat 105 De
Lutte bevindt zich een voormalig
grenswisselkantoor. De locatie is
bestemd tot ‘Kantoor’. Duurzame
voortzetting van een kantoorfunctie
op deze locatie in het buitengebied is
niet reëel. Daarom wordt verzocht om
de bestemming te wijzigen naar
‘Wonen’. Gerichte milieuonderzoeken
zijn uitgevoerd om te beoordelen of
de bestemmingswijziging
milieukundig aanvaardbaar is. Uit de
onderzoeken blijkt dat, met
inachtneming van enkele
voorwaarden, er sprake is van een
goede ruimtelijke ordening.

1. In principe medewerking verlenen
aan het wijzigen van de bestemming
‘Kantoor’ naar ‘Wonen’ voor wat betreft
de locatie Bentheimerstraat 105 De
Lutte;
2. Verzoeker berichten middels
bijgevoegde concept-antwoordbrief.
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BCO

18Z00349
18.0020003
17-07-2018

Aanwijzing AB-Euregio

1. Burgemeester C.A.M. Kroon en
raadslid B.H.S. Haamberg aan te wijzen
als lid van het algemeen bestuur van de
Euregio.
2. Wethouder H.J.M. Nijhuis en raadslid
J. Nordkamp aan te wijzen als
plaatsvervangend lid van het algemeen
bestuur van de Euregio.

