GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 46.O (14-11-2017)
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Aanwezig: burgemeester Gebben, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
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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 45.O
d.d. 07-11-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 45.NO
d.d. 07-11-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

OW

Ruilovereenkomst percelen grond
Loabultpad/Pastoor Rudingspad
tussen gemeente Losser de heer
ter Brake en de heer Leferink.
INFO:
Bij het vernieuwen van het
Loabultpad in de Lutte heeft de
gemeente grond van de heer ter
Brake in gebruik genomen door het
Loabultpad te verbreden. De heer ter
Brake wil gecompenseerd worden
voor de m² die de gemeente van hem
in gebruik heeft genomen. Er is
overeenstemming bereikt met de
heer ter Brake om deze strook grond
(met een oppervlakte van ca. 557
m2), groen gearceerd op bijgesloten
verkooptekening 1, om niet te ruilen
tegen een strook grond aan het
Pastoor Rudingpad, roze gearceerd
op bijgesloten tekening 2, met
dezelfde oppervlakte.
De heer Leferink, eigenaar van het
woonhuis aan het Pastoor
Rudingpad 10 in de Lutte, heeft een
strook grond van de gemeente in
gebruik als tuin, zie geel gearceerde
gedeelte op bijgesloten tekening 2 (
ca. 127 m2). Tevens is hij eigenaar
van een strook grond, zijnde berm
aan het Pastoor Rudingpad, groen
gearceerd op bijgesloten tekening 2
(groot ca. 159 m2). Om toegang te
verkrijgen tot het achtergelegen
perceel, welke mogelijk in de
toekomst bestemd kan worden als
woningbouwlocatie, is
overeenstemming bereikt met de
heer Leferink om beide stroken, om
niet, te ruilen.

1. Instemmen met de voorgestelde
grondruil met de heer ter Brake.
2. Instemmen met de voorgestelde
grondruil met de heer Leferink.

17Z02958
17.0035160
06-11-2017
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BCO

17Z03217
17.0036659
08-11-2017

Conversietabel HR21
INFO:
Het project HR21 (nieuw systeem
voor functiebeschrijving en –
waardering) zit in de eindfase. Als
resultaat van het indelen van de
huidige functies in de normfuncties
van HR21en het maken van een
drietal lokale functies hebben we nu
het functieboek HR21. De OR heeft
daarover Op 26 oktober 2017 positief
geadviseerd.
Van iedere normfunctie is het
puntenaantal bekend. Voor de lokale
functies is dit bepaald in overleg met
de adviseur van het externe bureau
Buitenhek Plus. Om de vertaling van
puntenaantal naar de functieschaal
te kunnen maken is een
conversietabel nodig.
De conversietabel wordt lokaal
vastgesteld waarmee de autonomie
van elke gemeente voor het
vaststellen van de interne
beloningsverhoudingen behouden
blijft. Over de conversietabel dient in
het GO overeenstemming te worden
bereikt.

1. In principe te besluiten tot:
1.1 het bij algemeen verbindend
voorschrift vaststellen van de
bijgevoegde conversietabel HR21.
2.Te besluiten tot:
2.1 Het bij algemeen verbindend
voorschrift vaststellen van het bijgaande
functieboek HR21 en daarmee
vervanging van het bestaande
functieboek.
2.2 Het bij algemeen verbindend
voorschrift vaststellen van de
puntenwaardering voor de 3 lokale
functies.
2.3 Het ter overeenstemming
voorleggen van de conversietabel aan
het georganiseerd overleg (GO) en
deze, na verkregen overeenstemming
als definitief te beschouwen.

7

Control

17Z03173
17.0036105
06-11-2017

Begrotingswijziging naar
aanleiding van de
septembercirculaire 2017
INFO:
In een Raadsinfo van 10 oktober
2017 is de gemeenteraad
geïnformeerd over de inhoud van de
gemeentefondscirculaire.
De effecten van de wijziging dienen
in de begroting 2017 te worden
verwerkt via een begrotingswijziging.
Zoals gebruikelijk worden de
taakmutaties (toevoegingen en
onttrekkingen) verwerkt in de
gemeentelijke budgetten.

Instemmen met de bijgevoegde
begrotingswijziging 2017 en de
gemeenteraad voorstellen deze vast te
stellen.
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BCO

17Z03068
17.0034952
27-10-2017

Rookvrij Kulturhus
Losser/gemeentelijk rookbeleid
INFO:
In de Tabaks- en rookwarenwet is
bepaald dat werknemers het recht
hebben op een rookvrije werkplek.
Daarom wordt vastgelegd dat er in
het Kulturhus Losser straks in het
geheel niet meer gerookt mag
worden. Het niet roken geldt zowel
binnen als buiten het gebouw. Dit
betekent ook een wijziging van het
gemeentelijk rookbeleid ten aanzien
van medewerkers. Daarom wordt dit
besluit ter instemming voorgelegd
aan de Ondernemingsraad. In het
beleid wordt tevens meegenomen dat
het rookverbod in de loop van 2018
in en rondom alle gemeentelijke
gebouwen gaat gelden.

1. Het Kulturhus rookvrij maken door
het instellen van een rookverbod.
2. Onder voorbehoud van instemming
van de Ondernemingsraad het
rookverbod opnemen in het
gemeentelijke rookbeleid.
3. Het rookbeleid in 2018 ook
implementeren in de overige
gemeentelijke gebouwen.
4. De gemeentesecretaris
mandateren/machtigen te beslissen
over de verdere invoering van het
rookbeleid in de gemeentelijke
gebouwen.
5. Het nieuwe rookbeleid voor
instemming voorleggen aan de
Ondernemingsraad.
6. Met de participanten in het Kulturhus
communiceren over het rookvrije
Kulturhus en directe omgeving.

9

BSP

17Z02170
17.0031344
06-11-2017

Tijdelijke functiewijziging Prins
Hendrikstraat 4 te Overdinkel
INFO:
Aan de Hoofdstraat 127 te
Overdinkel bevindt zich
handelsonderneming Gebro. Voor
een duurzame voortzetting van de
bedrijfsactiviteiten is het bedrijf
uitbreidingsruimte ten behoeve van
de showroom en kantoor benodigd.
Op de huidige locatie zijn geen
uitbreidingsmogelijkheden. Direct
grenzend aan de huidige locatie
bevindt zich het leegstaande pand
Prins Hendrikstraat 4, waar voorheen
de bibliotheek was gevestigd. Gebro
verzoekt om het pand te mogen
gebruiken als showroom en kantoor
ten behoeve van zijn
bedrijfsactiviteiten. Er is geen sprake
van bouwactiviteiten. Het gewenste
gebruik is niet in overeenstemming
met het geldende bestemmingsplan
“Overdinkel 2014”, waarin de
gronden zijn bestemd tot
‘Maatschappelijk’. De functiewijziging
wordt vanuit ruimtelijk oogpunt
aanvaardbaar geacht. Door tijdelijk
(voor een maximale periode van 10
jaar) af te wijken van het
bestemmingsplan kan medewerking
worden verleend.

1. Met toepassing van artikel 4, sub 11
van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht tijdelijk afwijken van het
bestemmingsplan “Overdinkel 2014” om
een showroom en kantoor planologisch
mogelijk te maken aan de Prins
Hendrikstraat 4 te Overdinkel;
2. Met verzoeker een verhaalscontract
planschade afsluiten.
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OW

17Z02567
17.0032187
06-11-2017

Actualisatie
Afvalstoffenverordening losser
2010
INFO:
Op 7 maart 2017 heeft het college
het besluit genomen om met ingang
van 1 januari 2018 tariefdifferentiatie
(diftar) in te voeren voor de
inzameling van huishoudelijk
restafval. De Raad heeft hier
ingestemd met het raadsbesluit van 4
april 2017.
De invoering van tariefdifferentiatie
(diftar) is de aanleiding om de huidige
Afvalstoffenverordening Gemeente
Losser 2010 te actualiseren en het
uitvoeringsbesluit hierop aan te
passen.

1. De raad voorstellen de wijzigingen in
de Afvalstoffenverordening Gemeente
Losser 2010 vast te stellen.
2. Het bijbehorende geactualiseerde
uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening Gemeente
Losser 2010 vaststellen.

11

BCO

17Z01985
17.0036067
06-11-2017

Adviesvraag lokale publieke
media-instelling
INFO:
De gemeenteraad wordt voorgesteld
om een positief advies uit te brengen
aan het Commissariaat voor de
Media over de lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Losser.
De stichting RTV Noordoost Twente
heeft in de afgelopen vijf jaar gewerkt
als lokale publieke media-instelling
voor de verzorging van de publieke
mediadiensten in de gemeenten
Losser, Oldenzaal, Tubbergen en
Dinkelland. De huidige periode
eindigt op 17 december 2017. De
stichting RTV NOT heeft een verzoek
ingediend om ook in de komende
jaren deze functie weer te vervullen
voor Noordoost Twente. Naast de
huidige lokale omroep heeft ook RTV
Losser een verzoek ingediend.

De raad voor te stellen een positief
advies uit te brengen aan het
Commissariaat voor de Media om de
stichting RTV Noordoost Twente aan te
wijzen als publieke media-instelling voor
de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal,
Losser en Tubbergen.
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17Z01941
17.0036130
06-11-2017

De bijgevoegde memo voor
Memo stand van zaken
kennisgeving aannemen.
werkzaamheden handhaving
INFO:
Jaarlijks wordt een
handhavingsuitvoeringsprogramma
opgesteld, waarin de planning voor
het desbetreffende jaar wordt
benoemd. Het is van belang dat het
bestuur op de hoogte wordt
gehouden van de stand van zaken,
maar ook van de keuzes die soms
moeten worden gemaakt om van het
programma af te wijken. Dit door
specifieke dossiers, maar vaak ook
door personele ontwikkelingen.
Tijdens het overleg met de
portefeuillehouder komt dit ook
regelmatig aan de orde. In
overleggen met de provincie in het
kader van de IBT is ook helder
gemaakt dat dit van belang is, omdat
hieruit ook de bestuurlijke
betrokkenheid blijkt. Bedoeling is om
dit in de komende jaren periodiek te
gaan doen.

