GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 35.O (29-08-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 29-08-2017
Weeknummer 35.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 34.O
d.d. 12-08-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 34.NO
d.d. 12-08-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

17Z02136
17.0027497
18-08-2017

Zienswijze begrotingswijziging Regio
Twente
INFO:
Op 12 juli 2017 heeft het algemeen
bestuur van de Regio Twente de
programmabegroting 2018 vastgesteld.
In deze begroting zijn geen middelen
opgenomen voor vrijetijdseconomie
(VTE). Deze middelen waren tot 2018
verwerkt in de Agenda van Twente,
maar in de nieuwe Agenda voor Twente
is hiervoor geen financiering
opgenomen. De portefeuillehouders
VTE zijn van mening dat continuering
moet plaatsvinden van de toeristische
promotie en marketing van Twente.
Vandaar dat er nu een ontwerpbegrotingswijziging is opgesteld om €
1,- structureel op te nemen in de
begroting van de Regio Twente voor
VTE. Op grond van artikel 35 Wet
gemeenschappelijke regelingen worden
de gemeenteraden in de gelegenheid
gesteld hun zienswijzen over deze
begrotingswijziging naar voren te
brengen.

1. Instemmen met de eerste
begrotingswijziging van de begroting
van de Regio Twente 2018.
2. Door middel van bijgaande
raadsinformatiebrief de
gemeenteraad informeren over het
standpunt van het college met
betrekking tot de begrotingswijziging
en daarbij adviseren geen
zienswijzen in te dienen.

6

BSP

17Z00967
17.0028353
28-08-2017

Vaststelling bestemmingsplan
Luttermolenveld, 3e partiële
herziening
INFO:
De raad heeft op 11 juli 2017 besloten
om een bestemmingsplan in procedure
te brengen dat voorziet in de
herbestemming van een aantal
recreatiewoningen en recreatieve
bouwkavels in een reguliere
woonbestemming. Het plan heeft in
ontwerp ter visie gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend. Het plan kan
worden vastgesteld.

Raad voorstellen om het
bestemmingsplan Luttermolenveld,
3e partiële herziening gewijzigd vast
te stellen, in die zin dat ook aan de
recreatiewoning Tjaskermolen 31
een woonbestemming wordt
gegeven.

