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datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 33.O
d.d. 14-08-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 33.NO
d.d. 14-08-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

Directie

Geactualiseerde reactie op
onderzoeksrapport
"Toekomstbestendigheid van de
ambtelijke organisatie" van de
rekenkamercommissie
INFO:
Op 30 januari 2018 heeft het college
een bestuurlijke reactie (zienswijze)
gegeven op het onderzoek van de
rekenkamercommissie (verder: rkc),
uitgevoerd in 2017. Daarop heeft de
rkc op 20 februari 2018 per brief
gereageerd.
Dit was geen inhoudelijke reactie.
Het onderzoeksrapport is vervolgens
pas op 22 mei 2018 in de commissie
Bestuur & Samenleving aangeboden
aan de gemeenteraad.
Daarbij heeft één van de
onderzoekers een toelichting
gegeven en heeft hij enkele
elementen uit de reactie van het
college meegenomen. Helaas was
de reactie van het college, itt hetgeen
in de verordening is opgenomen, niet
toegevoegd aan de stukken.
De commissie B&S heeft het
onderzoeksrapport in ontvangst
genomen en aangegeven de reactie
van het college (die er dus feitelijk al
was) af te wachten.
Voorgesteld wordt om de eerder
opgestelde reactie geactualiseerd
opnieuw aan de raad toe te zenden.
Eerder was het een reactie richting
de rkc, nu betreft het een voorstel
aan de raad.

1. Stemt in met de geactualiseerde
reactie op het onderzoeksrapport
"Toekomstbestendigheid van de
ambtelijke organisatie".
2. De raad voorstellen:

18Z00051
18.0023581
09-08-2018

- in te stemmen met de reactie van het
college op de hoofdlijnen en
aanbevelingen
- het college te verzoeken in lijn met de
reactie van het college uitvoering te
blijven geven aan de aanbevelingen
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6

BSP

18Z00024
18.0023309
06-08-2018

Vaststelling
bestemmingsplanwijziging
Oldenzaalsestraat 71-73 Losser en
vaststelling hogere grenswaarde
geluidbelasting perceel
Oldenzaalsestraat 71 te Losser
INFO:
Het college van B en W heeft op 301-2018 besloten om mee te werken
aan wijziging van het
bestemmingsplan Losser-dorp voor
het perceel Oldenzaalsestraat 71-73
(voormalig café de Klomp met
naastgelegen woning).
Het ontwerp bestemmingsplan
“Losser-dorp, partiële herziening
Oldenzaalsestraat 71-73 Losser”
heeft daartoe ter inzage gelegen.
Tevens heeft het ontwerp besluit tot
vaststelling van een hogere waarde
van geluidbelasting op de gevel van
Oldenzaalsestraat 71 ter inzage
gelegen. Het college van B en W kan
de hogere waarde voor de
geluidbelasting nu vaststellen en de
raad vervolgens voorstellen het
bestemmingsplan vast te stellen.

1. Conform het akoestisch onderzoek
“transformatie horeca naar wonen” met
werknummer 18.031 de toegestane
grenswaarde voor het perceel
Oldenzaalsestraat 71 te Losser ten
gevolge van wegverkeerslawaai op 62
dB vast te stellen.
2. Het onder 1 vermelde akoestisch
rapport deel uit te laten maken van dit
besluit.
3. De vastgestelde hogere grenswaarde
van 62 dB voor het perceel
Oldenzaalsestraat 71 te Losser in te
schrijven in de openbare registers.
4. De gemeenteraad voor te stellen
conform het bijgevoegd concept
raadsvoorstel het bestemmingsplan
“Losser-dorp, partiële herziening
Oldenzaalsestraat 71-73 Losser” vast te
stellen.

7

BSP

17Z02092
18.0023536
09-08-2018

Bestemmingsplan "Buitengebied,
verzamelplan 2017"
INFO:
Op 19 maart 2013 is door de
gemeenteraad de integrale
herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied vastgesteld. Jaarlijks
wordt het plan op een aantal
ondergeschikte onderdelen
gewijzigd. Dit betreft vooral
verzoeken van individuele inwoners
voor hun eigen perceel. Daarnaast
worden regels en verbeelding (met
een ondergeschikt karakter) zo nodig
aangepast. Het geëigende middel
daartoe is een partiële herziening van
het bestemmingsplan (Verzamelplan
2017). Het concept van deze
herziening is klaar om als
ontwerpplan ter inzage te worden
gelegd. Voorgesteld wordt deze
procedure te starten.

1. Het ontwerp bestemmingsplan
"Partiële herziening Buitengebied,
Verzamelplan 2017" in procedure
brengen.
2. Planschadeovereenkomsten sluiten
met de individuele inwoners die om een
planherziening hebben verzocht.
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17Z01441
18.0023195
03-08-2018

Het bestemmingsplan “Buitengebied,
Vaststelling bestemmingsplan
wijzigingsplan Ruhenbergerweg 29 te
“Buitengebied, wijzigingsplan
Overdinkel“ vaststellen.
Ruhenbergerweg 29 te
Overdinkel”.
INFO:
In het kader van de Rood voor Rood
regeling wordt het agrarische
bedrijfsperceel Ruhenbergerweg 29
te Overdinkel volledig gesaneerd en
wordt vervolgens een nieuwe woning
met bijgebouw gebouwd.
De agrarische bedrijfsbestemming
wordt gewijzigd in een
woonbestemming. Naar aanleiding
van het principeverzoek tot wijziging
van de bestemming heeft het
ontwerp wijzigingsplan voor het
perceel Ruhenbergerweg 29 te
Overdinkel ter inzage gelegen.
Tijdens de wettelijke voorgeschreven
6 weken termijn van tervisielegging
zijn geen reacties op het ontwerp
ingediend zodat het wijzigingsplan
kan worden vastgesteld door het
college van B en W.

