GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 43. O (23-10-2018)
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Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BW week 42.O
d.d. 16-10-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BW week 42.NO
d.d. 16-10-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

18Z03105
18.0029532
15-10-2018

Centraal tellen tijdens
verkiezingen van 20 maart 2019
INFO:
Losser gaat de stemmen van de
provinciale statenverkiezing en
waterschapsverkiezing op 20 maart
2019 centraal tellen.
De dag na de verkiezingen van 20
maart 2019 gaan tellers aan de slag
om de stembiljetten van de
provinciale statenverkiezing en
waterschapsverkiezing te tellen op
kandidaatsniveau. Doel van het
centraal tellen van de stemmen is het
telproces transparanter, efficiënter,
betrouwbaarder en beter
controleerbaar te maken.
Losser doet opnieuw mee aan een
proef van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Net als ruim 50
andere gemeenten in Nederland.

De gemeenteraad voor te stellen om
deel te nemen aan het experiment
centraal tellen van de stembiljetten voor
de provinciale statenverkiezing en
waterschapsverkiezing op 20 maart
2019.

6

BCO

18Z03090
18.0029248
12-10-2018

Vergadering Algemeen Bestuur
Regio Twente
INFO:
Op 31 oktober 2018 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
Kroon . 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 30 oktober 2018.

1. De inhoudelijke standpunten voor de
vergadering van het algemeen bestuur
van de Regio Twente van 31 oktober
2018 vaststellen.
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 30 oktober
2018.
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Control

18Z03066
18.0029047
10-10-2018

Diverse begrotingswijzigingen
2018
INFO:
In de afgelopen maanden is de raad
geïnformeerd/heeft besloten over de
volgende stukken:
– 2022 (raad
17 juli);

1) Instemmen met bijgevoegd
raadsvoorstel en de
begrotingswijzigingen, nummers 2018/1
t/m 2018/4;
2) De begrotingswijzigingen ter
vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.

(raad 17 juli);
gemeentefonds 2018 (planning 13
november 2018).
Met inliggende begrotingswijzigingen
worden deze stukken conform
besluitvorming en bestendige
gedragslijn (taakmutaties) financieel
verwerkt in de Programmabegroting
2018 en volgende jaren.
8

BSP

18Z02539
18.0029217
11-10-2018

Bouwen horeca bedrijf
Denekamperdijk 59.
INFO:
Er is een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor
de verbouw van het horecabedrijf
Denekamperdijk 59 te Losser.
Planologisch is de aanvraag in strijd
met het bestemmingsplan
Buitengebied (overschrijding
bouwvlak). Het Oversticht heeft het
plan beoordeeld en voorzien van een
gunstig welstandsadvies. Ruimtelijkplanologisch is de overschrijding
aanvaardbaar.
Medewerking kan worden verleend
middels artikel 2.12 Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
in samenhang met bijlage II, artikel 4
Besluit omgevingsrecht (Bor).
Het betreft hier een
maatwerkwerkoplossing in afwijking
van de Beleidsregels Planologische
afwijkingsmogelijkheden 2018
gemeente Losser) het zgn.
kruimelgevallenbeleid.

1. Medewerking verlenen aan een
overschrijding van het bouwvlak van de
bestemming “Horeca” op het perceel
Denekamperdijk 59 te Losser middels
artikel 2.12 Wabo in samenhang met
bijlage II, artikel 4 Bor voor de verbouw
van een horecagebouw.
2. Planschadeovereenkomst sluiten met
aanvrager.
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BSP

16Z01631
18.0029842
17-10-2018

Ontheffing van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid ten behoeve
van de aanbesteding sporthal
Losser
INFO:
Op basis van het inkoopbeleid van
de gemeente Losser moet de bouw
van de nieuwe sporthal in beginsel
nationaal openbaar worden
aanbesteed. Hier kan volgens het
inkoop- en aanbestedingsbeleid door
het college tot en met het
drempelbedrag van de Europese
aanbestedingsgrens gemotiveerd
van worden afgeweken.
Uw college wordt verzocht om
ontheffing te verlenen op het inkoopen aanbestedingsbeleid om het
project meervoudig onderhands aan
te besteden. Voordeel van een
meervoudig onderhandse
aanbesteding is dat een keuze
gemaakt kan worden voor
inschrijvers die daadwerkelijk tijd en
inzet in het project willen stoppen.

Instemmen met een meervoudig
onderhandse aanbestedingsprocedure
voor de bouw van de nieuwe sporthal in
Losser.

10

BSP

18Z02947
18.0029096
10-10-2018

Artikel 39-vragen rookvrije zones
in gemeente Losser
INFO:
Op grond van artikel 39 van het
Reglement van Orde van de
gemeenteraad van Losser heeft de
fractie van D66 vragen ingediend
over rookvrije zones in de gemeente
Losser. Geadviseerd wordt de
raadsfracties via bijgevoegde brief te
informeren.

Instemmen met beantwoording van de
vragen van de fractie van D66 zoals in
bijgaande brief opgenomen.

11

BSP

18Z00360
18.0028001
28-09-2018

Instemmen met voorstel inclusief
2e ronde incidentele subsidies
aanpassing
2018
INFO:
In 2018 is € 35.000 beschikbaar voor
incidentele subsidies. Diverse
organisaties hebben een aanvraag
ingediend voor de 2e subsidieronde
2018. Geadviseerd wordt de diverse
aanvragen conform voorstel te
honoreren of af te wijzen.

