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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 3.O
d.d. 16-01-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 3.NO
d.d. 16-01-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z00109
18.0001795
12-01-2018

Vergadering algemeen bestuur
Regio Twente 31 januari 2018
INFO:
Op 31 januari 2018 wordt een
ingelaste vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio
Twente gehouden. Enig agendapunt
is de wijziging van de begroting van
de Regio Twente in het kader van de
Agenda voor Twente. Het college
stelt met betrekking tot de
begrotingswijziging een gemeentelijk
standpunt vast. Dit standpunt wordt
meegegeven aan de gemeentelijk
vertegenwoordiger in het algemeen
bestuur, burgemeester Gebben.

Een inhoudelijk standpunt voor de
vergadering van het algemeen bestuur
van de Regio Twente van 31 januari
2018 vaststellen.

6

BSP

18Z00041
18.0000546
11-01-2018

Cofinanciering Majeur Project
Smokkelen in Overdinkel
INFO:
Provincie Overijssel heeft een
subsidiebeschikking afgegeven voor
het project Smokkelen in Overdinkel
als Majeur Project. Eén van de eisen
van de provincie is dat de gemeente
de helft van de provinciale subsidie
als cofinanciering bijdraagt.
De overige cofinanciering is
verkregen middels fondsenwerving
en is afkomstig van ondernemers.

1. Toekennen van € 50.000 als
cofinanciering voor Smokkelen in
Overdinkel als Majeur Project.
2. Het in 2017 beschikbare budget van
€ 50.000 ‘Cofinanciering voor
Smokkelen in Overdinkel als Majeur
Project’ reserveren bij de jaarrekening
2017.
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7

BSP

17Z03567
18.0000014
08-01-2018

Bestemmingswijziging
Goormatenweg 6 Overdinkel.
INFO:
Aan hoveniersbedrijf M. Bergsma is
een omgevingsvergunning verleend
voor het bouwen van een bedrijfshal
op het perceel Goormatenweg 6 te
Overdinkel. Geconstateerd is dat de
vergunning deels in strijd met het
geldende bestemmingsplan is
verleend (overschrijding bouwvlak).
Vergunninghouder is bereid een
gewijzigde vergunning aan te vragen
(bouwen binnen bouwvlak) onder
voorwaarde dat de huidige strook
grond aan de zuidzijde, welk
bestemd is als “Natuur-Natuur en
bos”, wordt gewijzigd in “Bedrijf”
onbebouwd blijvend. Tevens
verzoekt hij om aan de westzijde van
zijn perceel een gedeelte agrarische
bestemming te wijzigen in “Bedrijf”
onbebouwd blijvend. Het gehele
bedrijfsperceel zal landschappelijk
worden ingepast.
De bestemmingswijziging zal in het
eerst volgende verzamelplan
bestemmingsplan Buitengebied 2018
worden opgenomen. Ruimtelijk is het
plan aanvaardbaar en wordt er
voldoende KGO (Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving) uitgevoerd. De
provincie kan instemmen met het
plan.

1.Medewerking verlenen aan een
bestemmingsplanwijziging, op te nemen
in het verzamelplan bestemmingsplan
Buitengebied 2018, voor perceel
Goormatenweg 6 te Overdinkel t.a.v.:
- Uitbreiding bestemming bedrijf
(onbebouwd) voor een strook aan de
zuidzijde van het perceel en voor een
gedeelte aan de westzijde;
- Aanleg nieuwe steilrand op
aanliggende strook grond, in eigendom
van de gemeente, alsmede de overige
landschappelijke inpassing bestemmen
tot Natuur-Natuur en bos, onder de
volgende voorwaarden:
a. wijziging omgevingsvergunning
aanvragen m.b.t. de situering van de te
bouwen hal;
b. overeenkomst sluiten voor de aanleg
en onderhoud van de nieuwe steilrand
alsmede voor de landschappelijke
inpassing.
2. Planschadeovereenkomst sluiten.

8

WIJZ

17Z03544
17.0039870
06-12-2017

Financieel Besluit
maatschappelijke ondersteuning
2018
INFO:
Het Financieel Besluit
maatschappelijke ondersteuning is
aangepast naar aanleiding van de
jaarlijkse indexering. Het Financieel
Besluit maatschappelijke
ondersteuning gemeente Losser
treedt in werking één dag na
bekendmaking in het gemeenteblad.

Instemmen met het Financieel Besluit
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Losser 2018.
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OW

17Z03474
17.0039170
12-01-2018

Besluitvorming plaatsen nieuwe
verzamelcontainers
INFO:
Met ingang van 1 januari 2018 is
tariefdifferentiatie (diftar) voor de
inzameling van huishoudelijk
restafval ingevoerd.
Om de inzameling van afval binnen
Losser beter te faciliteren (betere
spreiding van de ondergrondse
verzamelcontainers) is er besloten
om verspreidt over de gemeente een
vijftiental nieuwe verzamelcontainers
te plaatsen.
Volgens artikel 4, tweede lid van de
Afvalstoffenverordening Losser dient
het college een inzamelvoorziening
aan te wijzen voor de inzameling van
een bepaalde categorie
huishoudelijke afvalstof.
Middels het ontwerp “Plaatsingsplan
verzamelcontainers” wijst het college
de concrete locaties aan van de
nieuwe verzamelcontainers.

1. Instemmen met het ontwerp
“Plaatsingsplan verzamelcontainers”
voor huishoudelijke restafval,
Verpakkingsglas, Textiel en
Verpakkingenmateriaal.
2. Besluiten om het ontwerp
plaatsingsplan verzamelcontainers ter
inzage te leggen voor inspraak.

10

BCO

17Z03729
17.0041946
20-12-2017

Plan van aanpak ondermijning /
meldpunt “niet pluis”
INFO:
In het kader van de aanpak
ondermijning is een plan van aanpak
geschreven. Daarnaast is er
duidelijkheid over het instellen van
het "Niet pluis meldpunt" voor het
melden van signalen door
medewerkers. Deze stukken worden
nu ter vaststelling aangeboden aan
de burgemeester en het college van
burgemeester en wethouders voor
zover het de eigen bevoegdheid
betreft.

De Burgemeester en het college, ieder
voor zover het de eigen bevoegdheid
betreft:
1. Vaststellen van het plan van aanpak
ondermijning waarbij de incidenteel
beschikbaar gestelde middelen niet
worden besteed aan structurele kosten.
2. Instemmen met het meldpunt “Niet
pluis”.

