GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 30.O (24-07-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 24-07-2018
Weeknummer 30.O

Aanwezig: wethouder Nijhuis, wethouder Wildschut, loco-secretaris Kamp–Kolner
Afwezig: burgemeester Kroon, wethouder Prins, secretaris Van Dam

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 29.O
d.d. 17-07-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 29.NO
d.d. 17-07-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Akkoord met wijziging van donderdag
26 juli en vrijdag 27 juli piket wethouder
Wildschut.

5

BSP

18Z02238
18.0020834
10-07-2018

Beantwoording artikel 39 RvOvragen fractie Burgerforum
betreffende cijfers
Woningstichting Domijn
INFO:
Door de fractie van Burgerforum is
een aantal vragen gesteld
betreffende cijfers Woningstichting
Domijn. Artikel 39 van het
Reglement van Orde geeft aan dat
deze vragen schriftelijk door het
college moeten worden beantwoord.
In bijgaande brief gaan we op deze
vragen in. Uw college wordt
voorgesteld om met deze brief in te
stemmen.

1- In te stemmen met de beantwoording
van de vragen van de fractie van
Burgerforum zoals in bijgaande brief is
aangegeven.
2- Raad informeren met aangepaste
raadsinformatiebrief.
3- Mandaat bij wethouder Nijhuis voor
verdere afhandeling

6

BSP

17Z02283
18.0019249
26-06-2018

Heroverweging besluit omtrent
planschade.
INFO:
Op 30 januari 2018 heeft uw college
een besluit genomen omtrent een
verzoek om planschade van de
eigenaar van de woning Dorpstraat
49 in De Lutte met betrekking tot een
wijziging van het bestemmingsplan
De Lutte, partiële herziening
Dorpsstraat naast 47 De Lutte.
Overeenkomstig het advies van Tog
Nederland b.v. is aan de eigenaren
van Dorpsstraat 49 De Lutte een
tegemoetkoming in planschade,
zoals bedoeld in artikel 6.1. Wro,
toegewezen van € 4.950,-,
vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf de datum dat de aanvraag om
tegemoetkoming in planschade door
de gemeente is ontvangen (26 juli
2017) tot aan de dag van
uitbetaling. Tijdens de
bezwarenprocedure is gebleken dat

1. De procedure op het verzoek om
planschade van de eigenaar van de
woning Dorpstraat 49 opnieuw
opstarten.
2. TOG Nederland haar advies laten
aanpassen.
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de eigenaar van de woning
Dorpstraat 47 abusievelijk niet
gehoord is tijdens het opstellen van
het advies van TOG. Dit betekent dat
het collegebesluit op onvolledige
afweging tot stand gekomen is.
7

BSP

18Z02143
18.0020274
05-07-2018

Incidentele subsidie verlenen van
Verzoek incidentele subsidie
€ 325 aan Bridgeclub Doublet '93.
Bridgeclub Doublet '93
INFO:
Bridgeclub Doublet ’93 uit De Lutte
heeft een aanvraag ingediend voor
de organisatie van een activiteit in
het kader van haar 25-jarig jubileum.
Geadviseerd wordt deze aanvraag te
honoreren.

