GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
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Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 37.O
d.d. 12-09-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 37.NO
d.d. 12-09-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

17Z02619
17.0029553
08-09-2017

Vergadering Algemeen Bestuur
Regio Twente 27 september 2017
INFO:
Op 27 september 2017 staat de
eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio
Twente gepland. Vooraf worden de
gemeentelijke standpunten met
betrekking tot de inhoudelijke
agendapunten vastgesteld in het
college. Deze standpunten worden
meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, burgemeester
Gebben. Om de betrokkenheid van
de raad bij de Regio Twente te
vergroten, wordt de gemeenteraad in
het gelegenheid gesteld de door het
college ingenomen standpunten aan
te vullen.

1. De inhoudelijke standpunten voor de
vergadering van het algemeen bestuur
van de Regio Twente van 27 september
vaststellen.
2. De gemeenteraad door middel van
een raadsinformatiebrief inlichten over
de ingenomen standpunten en in de
gelegenheid stellen die aan te vullen via
de commissie Bestuur en Samenleving
van 26 september.

6

WIZ

17Z02576
17.0028875
04-09-2017

Aanpassing mandaatbesluit
Stadsbank Oost Nederland
INFO:
De Stadsbank Oost Nederland voert
voor de gemeente Losser de wet
gemeentelijke schuldhulpverlening
uit. Daarbij is de Stadsbank via het
collegebesluit van 5 februari 2013
gemandateerd tot het nemen van
besluiten namens het college. Door
de invoering van het Breed
Moratorium binnen de gemeentelijke
schuldhulpverlening per 1 april 2017
is inhoudelijke aanpassing van dit
mandaat nodig.

1. Het bestaande mandaatbesluit van 5
februari 2013 betreffende de uitvoering
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
door Stadsbank Oost Nederland
inhoudelijk wijzigen in verband met de
invoering Breed Moratorium.
2. Het nieuwe mandaatbesluit
vaststellen en het mandaatbesluit van 5
februari 2013 intrekken.
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17Z02358
17.0026367
13-09-2017

Aankoop grond en in procedure
brengen ontwerpbestemmingsplan t.b.v.
doortrekking Ambachtstraat te De
Lutte naar het Luttermolenveld
INFO:
In 2014 en 2015 zijn een
principeakkoord en een
overeenkomst gesloten tussen de
gemeente Losser en eigenaren
(familie Oosterbroek) inzake:
- de herontwikkeling van de
voormalige maalderij aan de
Dorpstraat 52 De Lutte met
woningbouw;
- realisatie bedrijfsverzamellocatie in
de voormalige boerderij
Lossersestraat 64 De Lutte;
- aankoop van een perceel grond ten
behoeve van de doortrekking van de
Ambachtstraat naar het
Luttermolenveld.
Inmiddels zijn de twee
bestemmingsplannen voor de
locaties Dorpstraat 52 en
Lossersestraat 64 onherroepelijk.
Op basis van de overeenkomst kan
het proces voor de aankoop en
planologische procedure ten
behoeve van de doortrekking van de
Ambachtstraat naar Luttermolenveld
worden ingezet. Geadviseerd wordt
in te stemmen met de aankoop van
de gronden en vervolgens het
bestemmingsplan ter inzage te
leggen.

1. Instemmen met de aankoop van een
gedeelte van een perceel grond,
kadastraal bekend Gemeente Losser,
sectie O, nummer 846 ten behoeve van
de doortrekking Ambachtstraat –
Luttermolenveld;
2. Na aankoop van de gronden als
bedoeld onder 1 het
ontwerpbestemmingsplan inclusief
bijbehorende onderzoeken opstellen.
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8

OW

17Z01554
17.0029479
07-09-2017

Herinrichting noordelijk deel
Gronausestraat Losser
INFO:
Uw college heeft op 30 mei 2017
besloten het schetsontwerp
Gronausestraat-Noord, incl.
bijbehorende stukken, vrij te geven
voor de inspraakprocedure.
Belanghebbenden en inwoners
worden geïnformeerd en krijgen de
mogelijkheid te reageren op ter
inzage liggende stukken. Naar
aanleiding hiervan zijn enkele
zienswijzen ontvangen. Aansluitend
hierop kan, mede op basis van
binnengekomen zienswijzen, de
definitieve besluitvorming over het
schetsontwerp GronausestraatNoord plaatsvinden. Argumenten:
- Uitvoering geven aan scenario A+;
- Zienswijzen geven geen aanleiding
tot grootschalige aanpassingen.

1. De raad voor te stellen in te stemmen
met het schetsontwerp herinrichting
Gronausestraat-Noord, tussen rotonde
Pastoor Schaafsplein en Oranjestraat;
2. Kennisnemen van de “Reactienota
zienswijzen” en instemmen met de
hierin opgenomen beantwoording.

9

BSP

17Z01039
17.0028293
05-09-2017

Beantwoording brief familie
Dierselhuis inzake
bedrijfsverplaatsing Aveskamp
INFO:
De familie Dierselhuis (Mensmanweg
7A te Beuningen) heeft een brief
gestuurd aan het college, waarin een
reactie wordt gegeven op het
raadsbesluit van 20 juni 2017 inzake
de bedrijfsverplaatsing familie
Aveskamp, Mekkelhorsterstraat 31 te
Beuningen. De brief richt zich met
name op de realisatie van twee
compensatiewoningen nabij de
locatie Bentheimerdijk 12. In
bijgaande brief wordt de brief
beantwoord. Uw college wordt
gevraagd met deze brief in te
stemmen.

In te stemmen met de beantwoording
van de brief van de familie Dierselhuis
zoals in bijgaande antwoordbrief
opgenomen.
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17Z00331
17.0026736
06-09-2017

Aanpassen raamovereenkomst
Larcom 2018
INFO:
osser heeft de
samenwerking met Larcom geregeld
in een raamovereenkomst. Deze
heeft een looptijd van 1 januari 2015
tot 1 januari 2018. Optioneel is er
verlenging mogelijk van maximaal
drie keer maximaal een jaar.

1. Vaststellen van aanhangsel 2 bij
raamovereenkomst met Larcom voor
het jaar 2018;
2. Vaststellen van het aanhangsel bij de
nadere overeenkomst met Larcom voor
het jaar 2018;
3. Instemmen met het onderbrengen
van de financieel-administratieve
dienstverlening ten behoeve van de
uitvoering van de WSW binnen de
bestaande DVO met de gemeente
Enschede.

1 januari 2018 geen gebruik meer te
maken van de stichtingsvorm voor de
uitvoering van de WSW.
uitvoering van de WSW heeft een
aantal consequenties voor de bij
Larcom ingekochte dienstverlening.
Een aanpassing van zowel de
raamovereenkomst als de nadere
overeenkomst met Larcom is daarom
noodzakelijk.
noodzakelijke aanpassingen niet als
wezenlijk moeten worden beschouwd
heeft het college besloten om ook
voor 2018 gebruik te maken van de
optie tot verlenging van de
samenwerking met Larcom met één
jaar.
niet wezenlijke aard worden
beschouwd en in aanhangsels op de
bestaande overeenkomsten worden
vastgelegd.
wordt ondergebracht in de staande
gemeentelijke organisatie kan deels
ook gebruik worden gemaakt van de
bestaande DVO met de gemeente
Enschede. Daarvoor is geen wijziging
in/van die bestaande overeenkomst
vereist.

