GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 42. O (16-10-2018)

BESLUITENLIJST

BW vergadering d.d. 16-10-2018
Weeknummer 42.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Nijhuis, wethouder Prins, 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 BW week 41.O
d.d. 09-10-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BW week 41.NO
d.d. 09-10-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

Control

18Z03007
18.0028452
08-10-2018

Instemmen met bijgevoegde
Septembercirculaire
Raadsinformatie en deze toezenden
Gemeentefonds 2018 en
aan de gemeenteraad.
begrotingswijzigingen
INFO:
Recentelijk is de Septembercirculaire
2018 gepubliceerd. Deze circulaire
heeft financiële consequenties voor
de gemeentelijke
(meerjaren)exploitatie.
In bijgevoegde raadsinfo zijn deze
effecten aangegeven.

6

WIJZ

18Z02925
18.0028006
05-10-2018

Verhoging inkomensgrens
collectieve zorgverzekering Menzis
voor mensen met een laag
inkomen (pakketten GV1 en GV2)
INFO:
De inkomensgrens voor deelname
aan de collectieve zorgverzekering
Menzis voor mensen met een laag
inkomen, wordt voor 2 van de 3
pakketten (te weten GV1 en GV2)
opgehoogd van 100% naar 110%
van het sociaal minimum. Hierdoor
sluit het instrument beter aan bij de
overige instrumenten van het
gemeentelijk armoedebeleid, waarbij
ook een inkomensgrens van 110%
wordt gehanteerd.
De inkomensgrens voor het 3e
pakket GV3 blijft ongewijzigd op
130%

1. De inkomensgrens voor deelname
aan een deel van de collectieve
zorgverzekering Menzis voor mensen
met een laag inkomen, te weten de
pakketten Garant Verzorgd 1 en Garant
Verzorgd 2, ophogen van 100% naar
110% van het sociaal minimum.
2. Via bijgaande raadsinformatiebrief
raad hierover informeren.
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7

BCO

18Z02924
18.0028321
02-10-2018

Communale samenwerking Stadt
Münster
INFO:
Het gewenste aandeelhouderschap
van Stadt Münster in Twence is op
grond van verschillen in wet- en
regelgeving tussen Duitsland en
Nederland nog niet mogelijk. Als
tussenvorm wordt nu een communale
samenwerkingsovereenkomst
aangegaan tussen Münster en de
Twentse gemeenten, die uiteindelijk
moet leiden tot toestemming van de
Duitse toezichthouder voor het
aandeelhouderschap.
De gemeenteraad wordt in de
gelegenheid wensen en bedenkingen
over deze overeenkomst ter kennis
van het college te brengen.

1. Onder voorbehoud van instemming
door de gemeenteraad overgaan tot het
sluiten van een overeenkomst met de
Stadt Münster met betrekking tot het
over een weer leveren van afval per 1
januari 2019.
2. De raad in de gelegenheid te stellen
wensen en bedenkingen met betrekking
tot deze overeenkomst ter kennis van
het college te brengen.

8

OW

18Z02881
18.0027672
25-09-2018

In te stemmen met de aankoop van het
Aankoop perceel grond
perceel aan de Lossersestraat tegen de
Lossersestraat De Lutte
getaxeerde waarde van € 17.510,--k.k.
INFO:
Op 13 maart 2018 heeft de
gemeenteraad het gemeentelijk
rioleringsplan vastgesteld waarin is
vastgelegd dat we kansen benutten
om hemelwater af te koppelen en te
bergen. Daarnaast is op 7 maart
2017 het visiedocument
“Kwaliteitsimpuls de Lutte” door de
raad vastgesteld met als doel de
leefbaarheid in de Lutte te vergroten.
Bij de herinrichting Lossersestraat wil
de gemeente hemelwater afkomstig
van woningen en weg afkoppelen en
bergen op het aan te kopen perceel
aan de Lossersestraat, kadastraal
bekend gemeente Losser, sectie O,
nummer 929, groot circa 1751 m², zie
bijlage. Naast waterberging zal het
perceel opnieuw ingericht worden
wat de ruimtelijke kwaliteit van de
entree van de Lutte vanaf Losser
enorm zal versterken. Voor dit
gebruik is het noodzakelijk de
eigendom van het betreffende
perceel te verwerven. De koopsom
bedraagt € 17.510,-- k.k.
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9

BCO

18Z02544
18.0023813
24-09-2018

Vaststellen nota Beleid en
Informatieveiligheid
INFO:
In mei 2014 heeft het college
besloten de Baseline
Informatiebeveiliging Nederlandse
Gemeenten (BIG) te nemen als kern
van het gemeentelijk
informatiebeveiligingsbeleid. De BIG
verlangt dat het beleid elke 3 of 4 jaar
hernieuwd wordt vastgesteld.

1. Vaststellen van het
informatiebeveiligingsbeleid door in te
stemmen met de nota Beleid en
Informatieveiligheid en met de uitvoering
daarvan;
2. Raad via bijgevoegde brief te
informeren.

10

BSP

17Z03073
18.0028157
03-10-2018

Milieueffectrapportage
bestemmingsplan Kerkstraat 30 in
Losser
INFO:
Op 4 september 2018 heeft uw
college besloten:
1. In te stemmen met het verzoek om
de bestemming Centrum A ter
plaatse van de Kerkstraat 30 te
Losser te wijzigen in een
woonbestemming.
2. Een termijn van 1 jaar te stellen
voor het indienen van een
voorontwerp bestemmingsplan.
3. Een planschadeovereenkomst te
sluiten met aanvrager.
Ondertussen is een
planschadeovereenkomst met
aanvrager gesloten en is aanvrager
bezig met het opstellen van een
voorontwerp bestemmingsplan.
In het kader daarvan heeft aanvrager
ook een aanmeldnotitie aangeleverd
om te kunnen beoordelen of voor het
bestemmingsplan Kerkstraat 30 te
Losser een m.e.r.-procedure
doorlopen hoeft te worden.
Zoals uit bijgaande aanmeldnotitie
blijkt, hoeft voor het
bestemmingsplan Kerkstraat 30 in
Losser géén m.e.r.-procedure
doorlopen te worden.
Aangezien de raad hierin bevoegd
gezag is dient de raad hiertoe te
besluiten.

De raad voor te stellen te besluiten dat
voor het bestemmingsplan Kerkstraat
30 in Losser géén m.e.r.-procedure
doorlopen hoeft te worden.

