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Aanwezig: burgemeester Gebben, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:

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 38.O
d.d. 19-09-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 38.NO
d.d. 19-09-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

17Z02673
17.0030029
13-09-2017

Incidentele subsidie Bowls Losser Incidentele subsidie van € 500 verlenen
aan Bowls Losser '92 ten laste van het
'92
spoedbudget 2017.
INFO:
In het kader van het 25 jarig bestaan
organiseert Bowls Losser '92 diverse
activiteiten waaronder een
feestavond op 30 september.
Geadviseerd wordt hiervoor een
incidentele subsidie te verlenen van
€ 500.

6

BSP

15Z00522
17.0025949
02-08-2017

Ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied, partiële herziening
landgoed Teussink
INFO:
Het perceel Lossersedijk 16 te De
Lutte is onderdeel van het oude
landgoed Teussink. Omdat de
agrarische activiteiten op het perceel
Lossersedijk 16 te De Lutte zijn
gestaakt en het landgoed door
vererving in bezit is gekomen van
aanvragers, is een
herontwikkelingsplan gemaakt
waarmee de ruimtelijke kwaliteit
wordt verbeterd en tevens middelen
worden gevonden voor onderhoud
van het landgoed. Om dit plan te
kunnen realiseren is een
bestemmingsplanwijziging
noodzakelijk. Voorgesteld wordt om
het ontwerp bestemmingsplan
“Buitengebied, partiële herziening
Landgoed Teussink” ter te inzage
leggen met de mogelijkheid om
zienswijzen in te dienen.

1. Het ontwerp bestemmingsplan
“Buitengebied, partiële herziening
Landgoed Teussink “ ter inzage leggen.
2. Een planschadeovereenkomst sluiten
met aanvrager.
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17Z02058
17.0022272
12-09-2017

Notitie karakteristieke gebouwen
centrum Losser
INFO:
De gemeenteraad van Losser heeft
op 16 december 2014 een ‘motie
authentieke panden’ aanvaard. Er is
geconstateerd dat zich in het centrum
van Losser, naast de rijks- en
gemeentelijke monumenten, ook
andere panden met
cultuurhistorische- en
architectonische waarden bevinden.
Deze panden zijn bepalend voor het
authentieke karakter van het centrum
van Losser, maar zijn niet
(planologisch) beschermd. Er is
sprake van een zogenaamde
‘tussencategorie’. De raad heeft het
college van B&W in een motie
verzocht om de sloop van dergelijke
panden te voorkomen door een
regeling op te nemen in het te
actualiseren bestemmingsplan voor
het centrum van Losser, die deze
tussencategorie beschermt. Om te
bepalen welke panden als
karakteristiek zijn aan te merken, is
door Het Oversticht een
inventarisatie verricht. Vervolgens is
in de ‘Notitie karakteristieke
gebouwen centrum Losser’ verwoord
op welke wijze de karakteristieke
gebouwen in het nog te actualiseren
bestemmingsplan Losser centrum
planologisch worden beschermd. Op
basis van deze regeling kunnen
karakteristieke gebouwen niet
zondermeer worden gesloopt.

1. De ontwerp ‘Notitie karakteristieke
gebouwen centrum Losser’ vaststellen
overeenkomstig het bijgevoegde
ontwerp;
2. De Raad hierover te informeren aan
de hand van de bijgevoegde
Raadsinformatiebrief;
3. Eigenaren van panden die als
karakteristiek zijn aangemerkt
voorafgaand aan de procedure
informeren overeenkomstig bijgevoegde
informatiebrief;
4. Met toepassing van de
Inspraakverordening belanghebbenden
de gelegenheid geven zienswijzen
kenbaar te maken over het onder 1
genoemde besluit;
5. De inspraaktermijn bepalen op zes
weken.
Besluit 19-09-2017

