GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 38.O (17-09-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

17-09-2019
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

1

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

2

Verslag BenW week 37
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders (19Z02384)
Voor alle decentrale politieke ambtsdragers zijn de arbeidsvoorwaarden met
ingang van 1 januari 2019 ondergebracht in één rechtspositiebesluit en op een
aantal onderwerpen nader uitgewerkt in één ministeriële regeling.
Met het besluit is beoogd de rechtspositie van decentrale politieke
ambtsdragers in de verschillende bestuurslagen zoveel mogelijk te
harmoniseren.
Voor zover de rechtspositie van collegeleden niet dwingend is geregeld in
hogere regelgeving, dient dit te gebeuren in een regeling. Deze regeling wordt
vastgesteld.
BESLUIT:
De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders vaststellen.

5

Deelname procedure NL-Truckkartel (19Z01656)
Een combinatie van Truckfabrikanten heeft over een periode van tenminste
veertien jaar lang heimelijke afspraken gemaakt over de prijzen van trucks en
het doorberekenen van bepaalde kosten aan klanten. Het gaat hier onder meer
over voertuigen die zijn aangekocht in het kader van brandweerzorg. Als
gevolg van deze prijsafspraken hebben de kopers schade geleden. Die schade
kan worden verhaald. Daartoe wordt een collectieve procedure opgestart.
De gemeente Losser neemt deel aan deze collectieve procedure.
De gemeente machtigt de Veiligheidsregio Twente om voor de destijds door de
gemeente aangeschafte brandweerwagen de procedure te voeren.
BESLUIT:
1. Deelnemen aan de procedure van NL-Truckkartel.
2. De Veiligheidsregio Twente machtigen om voor de destijds aangeschafte
brandweerwagen:
a. voor de gemeente opdracht te verstrekken aan NL-Truckkartel
b. bij deze opdracht door NL-Truckkartel alle proceshandelingen te laten
verrichten die nodig zijn voor het instellen van een vordering.
c. met betrekking tot de betrokken voertuigen gegevens op te vragen bij
Belastingdienst en RDW.
3. De vordering tot verkrijging van schadevergoeding overdragen aan de
Veiligheidsregio Twente.

6

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Losser Dorp, uitwerkingsplan
De Saller 2C (19Z00892)
Uw college heeft in april van dit jaar het uitwerkingsplan voor De Saller 2C
vastgesteld. Daarna is de verkoop van kavels gestart. Mede naar aanleiding
van de ontwikkeling van bouwplannen door optanten voor een kavel rees het
inzicht dat de ligging en de diepte van de bouwstroken een kleine aanpassing
behoeven, zodat een betrekkelijk groot aantal afwijkingsprocedures kan
worden vermeden.
BESLUIT:
Het bestemmingsplan Losser Dorp, uitwerking De Saller 2C gewijzigd
vaststellen in die zin dat de bouwstroken worden vastgesteld conform de kaart
die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.

7

Bouwen overkapping perceel Hofkamp 73 te Losser (19Z00848)
De eigenaar van het perceel Hofkamp 73 heeft een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een overkapping op zijn
perceel. De overkapping is gesitueerd naast de woning op een perceel welk
enige jaren geleden is aangekocht van de gemeente. De aanvraag is in strijd
met het bestemmingsplan. De bestemming is Verkeer en Verblijf. In de bijlage
2, hoofdstuk 4 van het Besluit Omgevingsrecht zijn de categorieën benoemd
waarbij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2, van de Wabo kan
worden afgeweken van de voorschriften van het bestemmingsplan.
Gemotiveerd kan per verzoek besloten worden medewerking te verlenen.
Ruimtelijk/planologisch is de uitbreiding aanvaardbaar.
BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan het bouwen van een overkapping aan de
Hofkamp 73 te Losser middels toepassing artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 2 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
2. Planschadeovereenkomst sluiten met aanvrager.

8

Verzoek medewerking woningbouw Enschedesestraat tussen de
nummers 72 en 74 (19Z00177)
De eigenaar van een aantal percelen tussen de Enschedesestraat 72 en 74 te
Losser vraagt op grond van het gemeentelijke inbreidingsbeleid medewerking
om tweebouwkavels te realiseren tussen de huisnummers 72 en 74 aan de
Enschedesestraat te Losser. Het gemeentelijk inbreidingsbeleid is echter op 11
oktober 2016 bij devaststelling van de gemeentelijke Woonvisie ingetrokken.
Voorgesteld wordt geen medewerking aan het verzoek te verlenen.
BESLUIT:
Geen medewerking verlenen aan het realiseren van 2 woningbouwkavels aan
de Enschedesestraat tussen de huisnummers 72 en 74.

9

Archiefverordening Losser 2019 en Beheerregeling Informatiebeheer
Losser 2019 (18Z03474)
Als gevolg van gewijzigde wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van
archief- en informatiebeheer is het noodzakelijk de huidige Archiefverordening
en het Besluit Informatiebeheer (vastgesteld in 2013) te herzien en opnieuw
vast te stellen.
BESLUIT:
1. De gemeenteraad voorstellen de Archiefverordening Losser 2019 vast te

stellen.
2. Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de
Archiefverordening Losser 2019, de Beheerregeling Informatiebeheer Losser
2019 vast te stellen.
3. De Beheerregeling Informatiebeheer Losser 2019 op dezelfde datum in
werking te laten treden als de Archiefverordening Losser 2019.

