GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 44.O (31-10-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 31-10-2017
Weeknummer 44.O

Aanwezig: burgemeester Gebben, 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 43.O
d.d. 24-10-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 43.NO
d.d. 24-10-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

17Z01076
17.0032585
09-10-2017

Motie poli gemeente Losser
INFO:
In de raadsvergadering van 11 juli
2017 hebben alle raadsfracties het
college verzocht te onderzoeken op
welke wijze de gemeente een eigen
poli/gezondheidscentrum kan
faciliteren.
Geadviseerd wordt de raadsfracties
via bijgevoegde brief te informeren.

1. Kennis nemen van de eerste
resultaten van het onderzoek naar de
gevolgen van het verplaatsen van de
medisch specialistische poliklinische
zorg naar Oldenzaal.
2. Vooralsnog de voorkeur geven aan
optie 4: het versterken van de 1e lijn.
3. De raad met een raadinfobrief
informeren over de buitenpoli Losser.
4. Wethouder Van Rees mandaat geven
voor deze raadsinfobrief

6

OW

17Z02904
17.0032768
11-10-2017

Ondertekening Ambitiedocument
Energietransitie Noord Oost
Twente
INFO:
In Noordoost-Twente werken
gemeenten samen aan het bereiken
van de doelen voor de
energietransitie. In dit document
beklinken we deze samenwerking en
werken samen aan de doelstelling
om in 2023 20% van alle opgewekte
energie duurzaam op te wekken.
Voor de lange termijn (2050) gaan
we voor energieneutraliteit.

1. Kennisnemen van Ambitiedocument
Energietransitie Noord Oost Twente
2. Instemmen met de ambitie
Noordoost-Twentse gemeenten voor
2023 “De NOT-gemeenten werken
samen aan de doelstelling om in 2023
20% van alle opgewekte energie
duurzaam op te wekken”. Hierbij het
principe hanteren dat de lusten en de
lasten lokaal verbonden moeten zijn.
3. Instemmen met de lange termijn
doelstelling te gaan voor
energieneutraliteit in 2050, onder
voorbehoud dat de Raad hiermee
instemt bij het vaststellen van de
Duurzaamheidsvisie Losser in voorjaar
2018.
4. De raad informeren conform
bijgevoegde raadsinformatiebrief
5. Wethouder Wildschut op grond van
artikel 171, lid 2 Gemeentewet
machtigen om het ambitiedocument te
ondertekenen (besluit burgemeester).
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7

BSP

17Z02819
17.0032338
06-10-2017

Conform bijgevoegd voorstel besluiten
2e subsidieronde incidentele
over de ingediende aanvragen.
subsidies 2017
INFO:
In 2017 is € 35.000 beschikbaar voor
incidentele subsidies. Bij de eerste
subsidieronde is in totaal € 15.090
subsidie verleend. Diverse
organisaties hebben een aanvraag
ingediend voor de 2e subsidieronde
2017. Geadviseerd wordt de diverse
aanvragen conform voorstel te
honoreren of af te wijzen.

8

OW

17Z02732
17.0031745
20-10-2017

Convenant Overbelasting en
overbelading Wegen en
Kunstwerken.
INFO:
In juni 2017 hebben het
portefeuillehouders-overleg Mobiliteit
(PHO mobiliteit Twente) en het
bestuurlijk vervoerberaad WestOverijssel (BVB) afgesproken om tot
een convenant te komen om schade
door overbelasting en overbelading
aan wegen en kunstwerken tegen te
gaan. Landelijk wordt het
schadebeeld door overbelading
geraamd op 300 miljoen euro.
Argumenten:
- De provincie heeft een
inventarisatie gedaan wat de impact
van overbelasting en overbelading in
Overijssel is;
- Transport is zelden van A tot B
binnen het areaal van 1
wegbeheerder;
- Onnodige schade aan wegen en
kunstwerken voorkomen
Kanttekening:
- Het vrijblijvende karakter van een
convenant.
- Convenant wekt de indruk dat er
m.b.t. kunstwerken geen uitzondering
kan worden gemaakt.

1. Instemmen met het aangaan van
convenant “Belasting Wegen en
Kunstwerken”;
2. Instemmen met het nemen van
maatregelen die overbelading of
overbelasting verminderen;
3. Wethouder Wildschut mandateren en
te machtigen (besluit burgemeester) om
het convenant te ondertekenen.
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9

VH

16Z02839
17.0033762
05-10-2017

Implementatie Omgevingswet –
Koersdocument
INFO:
Over enkele jaren treedt de
Omgevingswet in werking. De
Omgevingswet speelt in op de
behoeften en veranderingen in de
maatschappij, zoals meer aandacht
voor (burger)participatie,
transparantie en voorspelbaarheid,
de veranderende rol van de overheid
en initiatiefnemers en snellere
besluitvorming.
De gemeente Losser bereidt zich, net
als veel andere gemeenten, voor op
de Omgevingswet. Met de Expeditie
Losser en Toekomstvisie 2025 zijn al
stappen gezet om in de geest van de
wet te gaan werken. Een volgende
stap hierin is het voorliggende
Koersdocument Omgevingswet
gemeente Losser. Hierin zijn
ambities, uitgangspunten en opgaven
van de gemeente Losser op
hoofdlijnen geformuleerd.

1. Instemmen met de koers, zoals
verwoord in het Koersdocument
Omgevingswet Losser, waarmee de
basis wordt gelegd voor het
implementatietraject voor de komende
jaren.
2. Toelichten van het Koersdocument
Omgevingswet Losser tijdens een
themasessie met de raad op
21 november 2017.

10

BSP

16Z01898
17.0033303
13-10-2017

Wijzigingsplan Gildehauserweg 18
te Losser
INFO:
Voorgesteld wordt de agrarische
bedrijfsbestemming op het perceel
Gildehauserweg 18 te Losser via een
wijzigingsplan te veranderen in
“Woondoeleinden” waarna op dit
perceel alle voormalige agrarische
opstallen gesloopt worden en de
bouw van 1 nieuwe woning mogelijk
gemaakt wordt.

1. Instemmen met het concept
bestemmingsplan Buitengebied,
wijzigingsplan Gildehauserweg 18
Losser
2. Een planschade verhaal
overeenkomst met de eigenaar sluiten.

