BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 11-08-2017
Weeknummer 32.O

Aanwezig: burgemeester Gebben, wethouder Van Rees, loco-secretaris Ramerman
Afwezig:

wethouder Hassink, 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 31.O
d.d. 01-08-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 31.NO
d.d. 01-08-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

Bijgebouw op achtererf –
Invalsweg 4a te Overdinkel.
INFO:
De heer Pleijhuis, eigenaar van het
perceel Invalsweg 4a te Overdinkel is
voornemens een bijgebouw te
bouwen ter vervanging van een
aantal oude opstallen. Het perceel
Invalsweg 4a is per 21 november
2014 geen onderdeel meer van
bestemmingsplan ‘Buitengebied’,
maar van plan ‘Overdinkel 2014’.
Daar waar het bestemmingsplan
‘Buitengebied’ mogelijkheden biedt
middels een zogenaamde
saneringsregeling oude vervallen
bijgebouwen op het erf op te ruimen
in ruil voor een kleiner nieuw
bijgebouw, heeft het
bestemmingsplan ‘Overdinkel 2014’
deze mogelijkheid niet.
Ruimtelijk/planologisch is saneren op
deze plek wenselijk.
Het betreft hier een welstandsvrij
gebied. 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 het bestemmingsplan
‘Overdinkel 2014’ middels een
buitenplanse afwijking artikel 2.12 1e lid
Wabo in samenhang met art. 4 bijlage II
BOR voor het saneren van oude
opstallen en het realiseren een nieuw
bijgebouw, onder gelijktijdige afwijking
van de beleidsregels Planologische
Afwijkingsmogelijkheden gemeente
Losser.
2. Met aanvrager een
planschadeovereenkomst sluiten.
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Vragen WD fractie over
openingstijden politiebureau
Losser tijdens zomervakantie
INFO:
Op 12 juli 2017 werden door de WD
fractie uit de gemeente raad vragen
gesteld over de openingstijden van
het politiebureau in Losser. Voor de
beantwoording van deze Artikel 39
vragen hebben wij het basisteam van
de politie Noord Oost Twente
geraadpleegd.
De zomeropenstelling van de
politiebureaus geldt voor alle bureaus
in Twente. Het gaat om ongewijzigd
beleid ten opzichte van voorgaande
járen. Wij hebben de politie gevraagd
een persbericht op te stellen en dit uit
te geven. Wij nemen dit persbericht
ook op in de gemeenterubriek in “ de
week van Losser”.

1. Instemmen met raadsinformatiebrief
over openstelling van het politiebureau
in Losser.
2. Vanwege de vakantieperiode en de
aard van het onderwerp de
raadsinformatiebrief direct na uw
collegebesluit sturen aan de leden van
de raad.

