GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 41.O (11-10-2016)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 11-10-2016
Weeknummer 41.O

Aanwezig: burgemeester Sijbom, 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 40.O
d.d. 04-10-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 40.NO
d.d. 04-10-2016

Het verslag wordt gewijzigd
vastgesteld.

4

BCO

16Z02634
16.0017513
30-09-2016

Evaluatie Agenda van
Twente/verkenning nieuwe
regionale agenda
INFO:
Op 15 september 2016 heeft de laatste
bijeenkomst van de Twenteraad over
de evaluatie van de Agenda van
Twente plaatsgevonden. Nu wordt er
besluitvorming van de raad gevraagd
over het vervolg van de procedure voor
een nieuwe regionale agenda. Daartoe
wordt de raad gevraagd kennis te
nemen van de evaluatie van de
Agenda van Twente en er mee in te
stemmen dat de Bestuurscommissie
Agenda van Twente een verkenning
naar een nieuwe regionale agenda
uitvoert.

1. De raad voorstellen om:
a. kennis te nemen van de evaluatie
van de Agenda van Twente;
b. in te stemmen met de verkenning
naar een nieuwe regionale agenda
voor Twente door de
Bestuurscommissie Agenda van
Twente van Regio Twente.

5

BSP

16Z02628
16.0017395
04-10-2016

Ontwerp bestemmingsplan
“Snippergroen”.
INFO:
Het ontwerp-bestemmingsplan
“Snippergroen” heeft op de wettelijk
voorgeschreven wijze voor een ieder
ter inzage gelegen. Tijdens de ter
inzage termijn zijn geen zienswijzen
ingediend. De raad kan worden
voorgesteld het bestemmingsplan vast
te stellen.

1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan “Snippergroen” vast
te stellen en daarbij geen
exploitatieplan ex. artikel 6.1 van de
Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
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6

OW

16Z02559
16.0017053
26-09-2016

In te stemmen met de beantwoording
Artikel 39 RvO: Vragen CDA-fractie
conform conceptbrief.
m.b.t. afsluiting Honingloweg
INFO:
Het ontwerp-verkeersbesluit “Afsluiten
deel Honingloweg, tussen
Denekamperdijk en Lutterstraat, voor
doorgaand gemotoriseerd verkeer” ligt
gedurende een periode van vier weken
ter inzage. Dit is voor de CDA-fractie
aanleiding gerichte schriftelijke vragen
te stellen over o.a. het
verkeersveiligheidsprobleem en het
effect van de afsluiting op het
omliggende wegennet.
De beantwoording hiervan geschiedt
conform het gestelde in artikel 39 RvO.

7

OW

16Z02525
16.0016738
20-09-2016

Verwijderen Cascowal bij
Drielandweg 8
INFO:
In het kader van de kavelaanvaarding
voor de maatschap Spiele bij de
landinrichting Losser Zuid vraagt de
provincie Overijssel of een
Cascohoutwal kan worden verwijderd
in het perceel Q1354. De vraag is of
het verwijderen van deze wal onder de
huidige omstandigheden kan worden
beschouwd als afwijkingsmogelijkheid
bij het vastgestelde Cascobeleid.

1. Geen toestemming verlenen voor
het verwijderen van de Cascowal op
het perceel Q1354 van de maatschap
Spiele aan de Drielandweg.
2. De Uitvoeringscommissie van de
landinrichting Losser Zuid informeren
over het ingenomen standpunt.

