GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 33.O (11-08-2020)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

11-08-2020

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Afwezigen

J. van Essen en C.A.M. Kroon

Toelichting

,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden woonhuis Markeweg 38 te
Losser (20Z00710)
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen
voor het uitbreiden van het woonhuis Markeweg 38 te Losser.
Het betreft een uitbreiding van de keuken en garage. De
aanvraag voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan
Losser Dorp. De geldende bestemming is “tuin” waarin het
niet toegestaan is bouwwerken op te richten. Een aanvraag in
strijd met het bestemmingsplan betekent tevens een verzoek
tot wijziging of afwijking van het bestemmingsplan.
Ruimtelijk/planologisch is de uitbreiding van de keuken
aanvaardbaar. Vanuit een goede ruimtelijke ordening is de
uitbreiding van de garage niet acceptabel. Geadviseerd wordt
voor de uitbreiding van de keuken af te wijken van het
bestemmingsplan met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder
a, sub 2, van de Wabo (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht).
BESLUIT:
1.1 Medewerking verlenen aan de uitbreiding van het
woonhuis Markeweg 38 (uitbreiding keuken) middels een
afwijking van het bestemmingsplan Losser Dorp met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2, van de

Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
1.2 Geen medewerking te verlenen aan de uitbreiding van de
garage.
2. Planschadeovereenkomst sluiten met aanvrager.
5

Instellingsbesluit Commissie Naamgeving 2020 (19Z03188)
Om de Commissie Naamgeving meer recht te laten doen als
adviserend orgaan voor het college van B&W wordt de
samenstelling en de werkwijze aangepast middels een nieuw
Instellingsbesluit.
BESLUIT:

1. Het ‘Instellingsbesluit Commissie Naamgeving 2020’
vaststellen.
2. De leden van de Commissie Naamgeving benoemen.

