GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 46.O (15-11-2016)
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 45.O
d.d. 08-11-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 45.NO
d.d. 08-11-2016

Conform akkoord.

4

BCO

16Z03008
16.0022897
08-11-2016

Belastingverordeningen 2017
INFO:
Voor 2017 zijn nieuwe
belastingverordeningen opgesteld. De
tarieven voor rioolheffing stijgen met €
35,89, de tarieven reinigingsheffing
stijgen met 1,08%. De meeste
legestarieven stijgen met 6,53%, de
tarieven voor de toeristenbelasting
stijgen met 1% en de overige tarieven
stijgen met 1,08%.

1. De gemeenteraad voorstellen de
diverse belastingverordeningen 2017 en
kwijtscheldingregeling 2017 vast te stellen.

5

BCO

16Z02972
16.0021517
01-11-2016

Doorlopende machtigingen
rechtbank Overijssel
INFO:
In 2013 is aan een aantal
medewerkers een doorlopende
machtiging verleend om de
gemeentelijke bestuursorganen te
vertegenwoordigen bij de afdeling
Bestuursrecht van Rechtbank
Overijssel. Door een aantal personele
mutaties is de lijst geactualiseerd en
wordt opnieuw vastgesteld.

Ieder voor zover het de eigen
bevoegdheden betreft een doorlopende
machtiging verlenen aan de in het
bijgaande besluit genoemde medewerkers
om de gemeentelijke bestuursorganen te
vertegenwoordigen bij de Rechtbank
Overijssel (afdeling Bestuursrecht).

6

BSP

16Z01130
16.0007430
26-10-2016

Actualisering verordening
1. De Verordening leerlingenvervoer
leerlingenvervoer
gemeente Losser 2017 ter vaststelling aan
INFO:
de Raad voorleggen.
De Vereniging van Nederlandse
gemeenten (VNG) heeft op 1 augustus
2015 de modelverordening
leerlingenvervoer gewijzigd. De VNG
adviseert haar leden de lokale
verordening aan te passen conform de
modelverordening. Er is een nieuwe
verordening voor de gemeente Losser
opgesteld. Hierin zijn de noodzakelijke
aanpassingen verwerkt.
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7

BSP

16Z02514
16.0021809
02-11-2016

Ontwerp-Omgevingsvisie en Verordening provincie Overijssel
INFO:
Tot en met 17 november 2016 kunnen
over de provinciale ontwerpOmgevingsvisie en -Verordening bij de
provincie zienswijzen worden
ingediend. In de Omgevingsvisie zijn
aan de hand van de leidende principes
duurzaamheid, ruimtelijke en sociale
kwaliteit de onderwerpen benoemd, die
de provincie op dit moment tot haar
belang rekent en waarover zij haar
visie geeft. In de Verordening wordt het
beleid van de Omgevingsvisie juridisch
geborgd. Na vaststelling kent deze een
dwingend karakter en de gemeenten
dienen hiermee bij de vaststelling van
het gemeentelijk beleid rekening te
houden. De concept-Omgevingsvisie
en -Verordening geven aanleiding om
over de onderwerpen Agro en Food,
Woningbouw, Energieopgave, BodemOndergrond en RecreatiewoningenRood voor Rood een zienswijze in te
dienen.

1. Instemmen met de concept-zienswijze,
inclusief wijziging op de onderdelen
energieopgave en woningbouw, en
eventuele wijziging op onderdeel Agro en
Food na inwinnen informatie, en deze
uiterlijk 17 november 2016 bij
gedeputeerde staten van Overijssel
indienen;
2. Een afschrift van de zienswijze ter
kennisneming toezenden aan de
gemeenteraad.

8

OW

16Z00266
16.0002554
08-11-2016

Overdracht gemeentegrond i.v.m.
Instemmen met de verjaring en de grond
verjaring aan de Enschedesestraat
overdragen aan de heer J.H.L. Snippert.
68
INFO:
De betreffende gemeentegrond
kadastraal bekend gemeente Losser,
sectie H, (gedeeltelijk) nr. 9411, groot
ca. 55m², zoals aangegeven op
bijgesloten tekening d.d. 06.10.2016, is
meer dan 20 jaar in gebruik/bezit bij de
eigenaar van de woning aan de
Enschedesestraat 68. Hiermee is de
eigendomssituatie verjaard.
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BSP

16Z01235
16.0021963
08-11-2016

Prestatieafspraken Woonzorg
Nederland
INFO:
De Woningwet 2015 maakt het
mogelijk prestatieafspraken te maken
met woningcorporaties. Een van de in
onze gemeente werkzame corporaties
is Woonzorg Nederland. Woonzorg
Nederland is werkzaam in 170
gemeenten en heeft 28.547 sociale
huurwoningen, waarvan 36 in de
gemeente Losser in het complex de
Langenkamp in Losser. Deze
woningen zijn voor de doelgroep 55+
en kennen een huurprijs in de
categorie betaalbaar (tussen de
€ 403,06 en € 618,24 per maand). In
bijgaand concept prestatieafspraken
zijn de afspraken tussen Woonzorg
Nederland, de gemeente Losser en de
bewonerscommissie weergegeven. De
bewonerscommissie heeft aangegeven
zich in dit concept te kunnen vinden. In
dit voorstel wordt voorgesteld met dit
concept in te stemmen.

1. In te stemmen met de
prestatieafspraken met Woonzorg
Nederland.
2. De raad middels bijgaande
raadsinformatiebrief te informeren.

10

BCO

16Z03077
16.0022756
07-11-2016

Verwerken effecten
septembercirculaire 2016
INFO:
In de raadsinfo van 18 oktober 2016 is
de raad op de hoogte gebracht van de
effecten van de septembercirculaire
2016. Met dit voorstel wordt
voorgesteld deze effecten ook in de
financiële administratie te verwerken

1. Bijgevoegde begrotingswijziging (nr. 3)
naar aanleiding van de
Septembercirculaire 2016 ter vaststelling
aan de gemeenteraad aanbieden.
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BSP

15Z01221
16.0015138
03-11-2016

Conceptnotitie Herziening
Subsidiebeleid
INFO:
Op basis van de door uw college
gemaakte opmerkingen is de
Conceptnotitie Herziening
Subsidiebeleid aangepast. Hierin zijn
voorstellen uitgewerkt voor structurele,
incidentele, budget- en indirecte
subsidies. Geadviseerd wordt de
conceptnotitie ter inspraak voor te
leggen aan de gesubsidieerde
organisaties.

1. Instemmen met de Conceptnotitie
Herziening Subsidiebeleid.
2. De Conceptnotitie Herziening
Subsidiebeleid ter inspraak leggen en
voorleggen aan de gesubsidieerde
organisaties.
3. Voor de Conceptnotitie Herziening
Subsidiebeleid een inspraaktermijn
hanteren van vier weken.
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VH

16Z01429
16.0023403
09-11-2016

Emissiereductie bestaand deel en
bouw laatste fase
varkensvermeerderingsbedrijf Mts.
Egberink, Elfterheurneweg 4 in De
Lutte.INFO:
Het varkensvermeerderingsbedrijf
heeft uitbreidingsplannen en heeft een
aanmeldingsnotitie m.e.r-beoordeling
ingediend. Het bedrijf veroorzaakt
grote stankoverlast voor omwonenden
door het niet voldoen aan de
verplichtingen uit bestaande
vergunningen. De uitvoering en de
financiering van de luchtwasser zijn
mede afhankelijke van de toekomstige
uitbreiding. Het voorstel biedt een
oplossingsrichting voor de huidige
impasse.

1. Het vaststellen van een einddatum
voor het wassen van de lucht van de
stallen 3, 4 en 8 (zie tekening). 2. Op
basis van de ingediende
aanmeldingsnotitie in het kader van de
milieueffectrapportagebeoordeling
besluiten dat geen
milieueffectrapportage noodzakelijk is.
3. Op de in te dienen aanvraag voor
de noodzakelijke
omgevingsvergunning wordt niet
eerder beslist dan wanneer stal 3, 4 en
8 voorzien zijn van een werkenden
luchtwasser.
- Wethouder Wildschut stemt tegen dit
voorstel. Hij is van mening dat de
maatschap eerst aan de verplichtingen
uit de huidige vergunning moet
voldoen voordat er op welke wijze dan
ook stappen worden gezet die een
uitbreiding voorbereiden.

