GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 31. O (31-07-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 31-07-2018
Weeknummer 31.O

Aanwezig: wethouder Nijhuis, loco-secretaris Kamp–Kolner
Afwezig: burgemeester Kroon, wethouder Prins, wethouder Wildschut, 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 30.O
d.d. 24-07-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 30.NO
d.d. 24-07-2018

Punt 2 van de lijst gehaald

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

Verzoek uitbreiden woonfunctie
Sportlaan 46 Losser
INFO:
Op 4 juni 2018 is een aanvraag
ingediend om de woonfunctie van de
woning Sportlaan 46 in Losser uit te
breiden binnen de bestaande
woning. De aanvraag betreft het
verbouwen van een van de panden
van Erve Kraesgenberg. Het pand
heeft op dit moment een bestemming
“Recreatie en Ontspanning”. Er is in
het verleden met een artikel 19
WRO-procedure reeds vergunning
verleend voor 40 procent wonen in
het pand. Verzoek is om in het
gehele pand te mogen wonen.
Medewerking kan worden verleend
middels een buitenplanse afwijking
artikel 2.12 Wabo (Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) eerste
lid, onder a, onder 2 in samenhang
met artikel 4,lid 9 van bijlage II Bor
(Besluit omgevingsrecht).

1. Middels een buitenplanse afwijking
artikel 2.12 Wabo eerste lid, onder a,
onder 2 in samenhang met artikel 4, lid
9 van bijlage II Bor medewerking
verlenen voor een functiewijziging in
“wonen" voor gehele pand Sportlaan 46
te Losser.
2. Planschadeovereenkomst sluiten met
aanvrager.

18Z01951
18.0020805
10-07-2018
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BenW vergadering d.d. 31-07-2018
Weeknummer 31.O

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

18Z02313
18.0021667
17-07-2018

Overgang project FC Noaber naar
stichting Fundament
INFO:
In oktober 2016 is de Oldenzaalse
stichting FC Noaber in Losser gestart
met het project FC Noaber.
Het project stimuleert de participatie
van deelnemers met een
Participatiewet-uitkering door het
aanbieden van een programma
waarin bewegen en (vrijwilligers)werk
centraal staan. Sinds eind vorig jaar
is daar, specifiek voor statushouders,
een extra dagdeel taalles aan
toegevoegd.
De twee participatie/beweegcoaches
van het project hebben tot nog toe bij
de Stichting FC Noaber op basis van
tijdelijke contracten gewerkt.
Om het project en de
participatie/beweegcoaches een
stabielere basis te geven, wordt
besloten het project bij de Stichting
Fundament onder te brengen.

1. Te besluiten het project FC Noaber te
laten overnemen door de Stichting
Fundament.
2. De bijgevoegde offerte van de St.
Fundament te accepteren, door middel
van bijgevoegde brief aan de stichting
Fundament.
3. De samenwerkingsovereenkomst met
de Stichting FC Noaber te beëindigen
door middel van bijgevoegde brief aan
de stichting FC Noaber.

