GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 45.O (07-11-2017)

BESLUITENLIJST
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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 44.O
d.d. 31-10-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 44.NO
d.d. 31-10-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

17Z02999
17.0034912
27-10-2017

Mandaat verkoop groenstroken
INFO:
In de Mandaatregeling 2011 is de
besluitvorming over de aan- en
verkoop van onroerende zaken
voorbehouden aan het college van
burgemeester en wethouders.
Bij de verkoop van groenstroken tot
€ 12.500 of tot een maximale grootte
van 2000m2 wordt nu de
bevoegdheid vanuit
doelmatigheidsoverwegingen bij het
hoofd Openbare Werken neergelegd.
Omdat het hier gaat om een
bijzonder mandaat (afwijking van de
algemene regel) wordt er
rechtstreeks aan het afdelingshoofd
gemandateerd.

1. In afwijking van de huidige
mandaatregeling mandaat verlenen aan
het hoofd Openbare Werken voor de
verkoop van onroerende zaken te weten
groenstroken tot een bedrag van
€ 12.500 of een maximale grootte van
2000m2.
2. De onder 1 genoemde
gemandateerde bevoegdheid niet van
toepassing verklaren op de verkoop aan
ambtenaren werkzaam bij of voor de
gemeente Losser, collegeleden en
raadsleden van de gemeente Losser of
indien er wordt afgeweken van de
getaxeerde waarde.
3. Opdracht verlenen (bevoegdheid
burgemeester) tot het ondertekenen van
de overeenkomst tot verkoop van
groenstroken tot een bedrag van
€ 12.500 of maximaal 2000m2 aan het
hoofd Openbare Werken.

6

OW

17Z02598
17.0029319
18-10-2017

Aankoop perceel bosgrond aan de
Grensweg in Losser.
INFO:
De heer Verbecke heeft het
bosperceel, gelegen aan de
Grensweg in Losser en direct
grenzend aan het gemeentelijk
bosgebied De Zandbergen, te koop
aangeboden aan de gemeente
Losser. De koopsom bedraagt € 1,00
per m² k.k. Dit perceel vormt een
goede aanvulling voor het bestaande
gemeentelijk bosgebied en geeft
extra mogelijkheden voor herstel van
de zandverstuiving en het
jeneverbesareaal.

In te stemmen met de overdracht van
het bosperceel van de heer Verbecke
naar de gemeente, zoals aangegeven
op bijgesloten aankooptekening.
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7

VH

17Z02386
17.0031233
31-10-2017

Aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het
kappen van negen bomen op het
perceel gelegen nabij Dorpstraat
52 in De Lutte
INFO:
1. De omgevingsvergunning te
verlenen voor het kappen van negen
bomen.
1.1 Is in het kader van
inspanningsverplichtingen en de
ontwikkeling van woningbouw in
De Lutte wenselijk;
2.1 De aanvraag voldoet deels niet
aan de toetsingsgronden uit de Apv;

1. De omgevingsvergunning verlenen
voor het kappen van negen bomen.
2. Een herplantverplichting stellen voor
herplanting van negen bomen.

8

BCO

16Z02635
17.0030888
22-09-2017

Afwikkelen overgang uitvoering
werkgeverstaken Wswmedewerkers
INFO:
Op 24 januari 2017 heeft het college
besloten de uitvoering van het
werkgeverschap van de Wswmedewerkers per 1 januari 2018 bij
de gemeente onder te brengen.
Dit brengt met zich mee dat de
besluiten waarin de relatie tussen
college en de stichting Werken in
Losser is vastgelegd, moeten worden
ingetrokken. Tevens wordt de met de
stichting gesloten overeenkomst van
opdracht beëindigd.

1. Het aanwijzingsbesluit als bedoeld in
artikel 2, lid 2 Wsw van 15 oktober 2013
en de nadere rechtsbetrekking met de
stichting Werken in Losser van 24
februari 2014 met ingang van 1 januari
2018 intrekken.
2. De overeenkomst van opdracht met
de stichting Werken in Losser van 24
februari 2014 beëindigen met ingang
van 1 januari 2018.

9

BCO

17Z02307
17.0035770
02-11-2017

Verkoop aandelen Vitens
INFO:
De provincie Overijssel heeft
financiële middelen beschikbaar om
aandelenpakketten Vitens in te
kopen van de Overijsselse
gemeenten. Nadat de gemeente
Losser op 12 september 2017 al had
besloten aan de procedure tot
verkoop mee te doen, is bericht van
de provincie ontvangen dat men alle
aandelen wil overnemen. Daarom
wordt nu definitief besloten tot
verkoop van de aandelen.
De gemeenteraad wordt nog wel in
de gelegenheid gesteld om wensen
en bedenkingen ten aanzien van het
besluit van het college naar voren te
brengen.

1. Onder voorbehoud van instemming
van de gemeenteraad ingaan op het
aanbod van de provincie Overijssel en
daarmee het gemeentelijke
aandelenbezit in Vitens (25480
aandelen) te verkopen.
2. De gemeenteraad in de gelegenheid
stellen wensen en bedenkingen ten
aanzien van het collegebesluit naar
voren te brengen.

