GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 43.O (24-10-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 24-10-2017
Weeknummer 43.O

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

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 42.O
d.d. 17-10-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 42.NO
d.d. 17-10-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

Regionaal kader
evenementenveiligheid
INFO:
Sinds 2010 is er een regionale
werkwijze ten aanzien van
evenementenadvisering. Deze
werkwijze wordt elk jaar geëvalueerd.
De huidige evaluatie is op 29 juni
2015 besproken in het Algemeen
Bestuur van de VRT.
Zij heeft de Veiligheidsregio Twente
in samenwerking met de Twentse
gemeenten verzocht om de
actiepunten te vertalen naar concrete
voorstellen voor een verdere
professionalisering van de werkwijze
in Twente. Het regionaal kader
evenementenveiligheid is op 9 mei
2016 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio
Twente.
Er wordt ingestemd met de vertaling
van de inhoud van het regionaal
kader in lokaal beleid.

De burgemeester (vergunningverlening)
en het college (beleid en APV), ieder
voor zover het de eigen bevoegdheid
betreft:
1. Instemmen met de inhoud van het
regionaal kader werkwijze
evenementenveiligheid, onder andere
inhoudende:
a. de indieningstermijn ten aanzien van
vergunningaanvragen voor de klasse Bevenementen vast te stellen op 12
weken.
b. geen meerjarenvergunningen
verstrekken.
c. bij het afwijken van een maatwerk
advies de adviserende hulpdienst(en)
hierover informeren.
d. bij de evenementen waarvoor een
integraal multidisciplinair advies is
uitgebracht standaard toezien door de
gemeente op de naleving van de
vergunningsvoorschriften.
2. Het regionaal kader doorvertalen
naar het lokale beleid, om zo een
veiligheidskritisch proces te borgen en
de gemeenteraad hierbij betrekken. Tot
het moment van vaststellen lokaal
beleid middels maatwerk omgaan met
aanvragen daar waar het aanpassingen
als gevolg van het regionaal kader
betreft
3. toezicht en handhaving bij
evenementen opnemen in de jaarlijkse
lokale handhavingsplannen /
programma's en de
hulpverleningsdiensten van deze
plannen in kennis te stellen.
4. De gemeenteraad informeren over
evenementenveiligheid.
5. De gemeenteraad in kennis stellen
van het regionaal kader.

16Z01707
16.0017868
05-09-2017
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6

BCO

17Z02899
17.0033254
13-10-2017

Vergadering AB Regio Twente
1 november 2017
INFO:
Op 1 november 2017 staat de
eerstvolgende vergadering van het
algemeen bestuur van de Regio
Twente gepland. Vooraf worden de
gemeentelijke standpunten met
betrekking tot de inhoudelijke
agendapunten vastgesteld in het
college. Deze standpunten worden
meegegeven aan de gemeentelijke
vertegenwoordiger, burgemeester
Gebben. Om de betrokkenheid van
de raad bij de Regio Twente te
vergroten, wordt de gemeenteraad in
het gelegenheid gesteld de door het
college ingenomen standpunten aan
te vullen. Dit via de raadscommissie
van 31 oktober 2017.

1. De inhoudelijke standpunten voor de
vergadering van het algemeen bestuur
van de Regio Twente van 1 november
2017vaststellen.
2. De gemeenteraad door middel van
een raadsinformatiebrief inlichten over
de ingenomen standpunten en in de
gelegenheid stellen die aan te vullen via
de gecombineerde
commissievergadering van 31 oktober
2017.

7

BSP

17Z00636
17.0022370
13-10-2017

Mevrouw A.P. Rollema per 1 november
Beëdiging leerplichtambtenaar
2017 aan te wijzen als ambtenaar belast
INFO:
met de uitvoering van de Leerplichtwet.
Mevrouw A.P. Rollema ondersteunt
sinds 1 mei 2016 de
leerplichtambtenaar F.M. Vermeulen
wekelijks 10 uur in de uitvoering van
leerplicht- en RMC-taken. Vanaf
1 november 2017 zal mevrouw A.P.
Rollema de uitvoering van de
Leerplichtwet volledig overnemen. Zij
dient derhalve per die datum formeel
te worden beëdigd in de functie van
leerplichtambtenaar.
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8

BSP

15Z00235
17.0033001
12-10-2017

Bestemmingsplan Buitengebied,
partiële herziening Kampbrugweg
3 Beuningen
INFO:
Voorgesteld wordt om het
bestemmingsplan “Buitengebied,
partiële herziening Kampbrugweg 3
Beuningen” gewijzigd te laten
vaststellen door de gemeenteraad,
waarbij de zienswijze van Achmea
rechtsbijstand namens de familie
Eppink grotendeels niet wordt
overgenomen en de zienswijze van
de heer Scholten niet ontvankelijk
wordt verklaard.
De gemeentelijke reactie op de
zienswijze is in de bijgevoegde notitie
Zienswijzen planherziening
Kampbrugweg 3 Beuningen
weergegeven.

De gemeenteraad voorstellen:
1. De zienswijze van Stichting Achmea
rechtsbijstand op het
ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied, partiële herziening
Kampbrugweg 3 Beuningen”
overeenkomstig de notitie “zienswijzen
planherziening Kampbrugweg 3
Beuningen” niet over te nemen
behoudens dat een aanpassing van de
bebouwingsgrens wordt voorgesteld.
2. De zienswijze van de heer Scholten,
Kampbrugweg 1 te Beuningen op het
ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied, partiële herziening
Kampbrugweg 3 Beuningen” niet
ontvankelijk te verklaren.
3. Het ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied, partiële herziening
Kampbrugweg 3 Beuningen” gewijzigd
vast te stellen met dien verstande dat de
regels worden aangepast zodat
bebouwing tenminste op 2 meter van de
kadastrale perceelgrens moet
plaatsvinden
4. Geen exploitatieplan ex artikel 6.1.
van de Wet op de ruimtelijke ordening
voor dit bestemmingsplan vast te
stellen.

9

BSP

17Z02976
17.0033953
19-10-2017

Uitbreiding Johma (De Pol 25 te
Losser)
INFO:
Johma, gevestigd aan de De Pol 25
te Losser, is voornemens de huidige
bedrijfsruimte in oostelijke richting uit
te breiden. De uitbreiding betreft de
realisatie van extra bedrijfsruimte,
voornamelijk om extra opslag
mogelijk te maken. Het bouwplan
voldoet niet aan het geldende
bestemmingsplan “De Zoeker Esch–
de Pol”. De regels van het
bestemmingsplan geven aan dat de
minimale perceelgrensafstand 5
meter moet bedragen en de
bouwhoogte niet meer mag bedragen
dan 8 meter. Een binnenplanse
afwijkingsmogelijkheid is niet in het
geldende bestemmingsplan
opgenomen. Met toepassing van de
hardheidsclausule zoals opgenomen
in de beleidsregels “Planologische
Afwijkingsmogelijkheden Gemeente

1. Medewerking verlenen het
uitbreidingsplan van Johma met
toepassing van de hardheidsclausule
zoals opgenomen in de beleidsregels
‘Planologische Afwijkingsmogelijkheden
gemeente Losser’;
2. Met Johma een verhaalscontract
planschade afsluiten.
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Losser” kan medewerking worden
verleend. Ruimtelijk/planologisch is
de uitbreiding aanvaardbaar.
10

BSP

17Z02779
17.0032411
09-10-2017

Benoeming lid Participatieraad
Sociaal Domein
INFO:
Op 25 augustus 2015 heeft uw
college de leden van de
Participatieraad Sociaal Domein
conform de voordracht benoemd.
De voorzitter van de Participatieraad
draagt een nieuw lid voor. Met de
benoeming van een nieuw lid bestaat
de Participatieraad uit 10 leden.

Mevrouw E. Lavrijssen met ingang van
1 september 2017 voor de duur van 4
jaar benoemen als lid van de
Participatieraad Sociaal Domein.

11

BSP

15Z02130
17.0032917
11-10-2017

Herontwikkelingsplan
Hogeboekelweg 85 te Losser
INFO:
De gemeenteraad wordt voorgesteld
een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven zodat de
projectprocedure voor de realisatie
van een herontwikkelingsplan op het
perceel Hogeboekelweg 85 te Losser
gestart kan worden.

Conform bijgevoegd raadsvoorstel de
gemeenteraad voorstellen:
1. Medewerking te verlenen aan het
herontwikkelingsplan op het perceel
Hogeboekelweg 85 te Losser door het
toepassen van artikel 2.12 lid 1 sub a ,
onder 3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
2. Een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de
realisatie van het project onder 1.
3. Bij het uitblijven van zienswijzen de
ontwerpverklaring van geen
bedenkingen aan te merken als
definitieve verklaring van geen
bedenkingen.

