GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 46. O (13-11-2018)

BESLUITENLIJST

BW vergadering d.d. 13-11-2018
Weeknummer 46.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Nijhuis, wethouder Prins, 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 BW week 45.O
d.d. 06-11-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BW week 45.NO
d.d. 06-11-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

VH

18Z03308
18.0031828
06-11-2018

De Omgevingsdienst Twente mandaat
Mandaatverstrekking aan de
verstrekken conform bijgevoegd
Omgevingsdienst Twente
mandaatbesluit.
INFO:
Vanaf 1 januari 2019 gaat de
Omgevingsdienst Twente milieutaken
uitvoeren voor onder andere de
gemeente Losser.
De Omgevingsdienst is een
uitvoeringsorganisatie. Er zullen ook
brieven moeten worden ondertekend,
waarbij er ook sprake kan zijn van
besluitvorming. In bijgevoegd
mandaat is aangegeven in hoeverre
het mandaat wordt verstrekt aan de
ODT. Bij het verstrekken van
mandaat aan het ODT is ervoor
gekozen aan te sluiten bij de huidige
mandaatregeling van Losser.

6

BSP

18Z03028
18.0030766
26-10-2018

Bouwmogelijkheden Oude Dijk 57
Beuningen
INFO:
Nadat het agrarisch bedrijf aan de
Stroothuizerweg 45 te Beuningen
door de provincie is opgekocht voor
realisatie van Natura 2000 gebied,
heeft de eigenaar een nieuwe
woonlocatie gekocht aan de Oude
Dijk 57 te Beuningen. De eigenaar
vraagt om de bouw van een schuur
planologisch mogelijk te maken.
Daarvoor is vergroting van de thans
toegestane oppervlakte bijgebouwen
noodzakelijk. Voorgesteld wordt om
hiervoor maatwerk te leveren en
medewerking te verlenen aan een
bestemmingsplanwijziging.

Medewerking verlenen aan een
bestemmingsplan wijzigingsprocedure
om de bouw van een schuur op het
perceel Oude Dijk 57 te Beuningen
mogelijk te maken.
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7

WIJZ

18Z03109
18.0030964
30-10-2018

Financiering pilots uit het plan van
inzicht naar actie 2018 en
Innovatieplan 2019
INFO:
Met de halfjaarlijkse monitor sociaal
domein organiseren we sinds 2015
inzicht in de ontwikkelingen in Losser
op het gebied van Jeugd, Wmo en
Participatie.
De monitor over 2016 gaf ons de
mogelijkheid om een aantal
specifieke ontwikkelingen,
doelgroepen of zorgvormen te filteren
waar we op in hebben gezoomd met
de verwachting dat er kansen liggen
om zorgkosten te beteugelen en (een
deel van) de teruggang van
rijksmiddelen in de komende jaren op
te kunnen vangen.
De speerpunten uit de monitor zijn
uitgewerkt in een plan van aanpak
“van inzicht naar actie”. In 2017 is
een start gemaakt met de uitvoering
van de pilots. Uit de evaluatie is
gebleken dat de ingezette acties
succesvol zijn; een deel van de pilots
is afgerond en ingebed in de
reguliere werkzaamheden en een
deel heeft voortgang in 2019.
We hebben het plan van aanpak
‘Van inzicht naar actie’
geactualiseerd in het Innovatieplan
met voorstellen voor de uitvoering
van pilots in 2019.Voor de uitvoering
van de pilots is budget nodig.

1. Instemmen met het plan ‘Van inzicht
naar actie’ 2018 en het geactualiseerde
Innovatieplan voor 2019;
2. Instemmen met de inzet van de
reserve Sociaal Domein voor de pilots
uit het plan ‘Van inzicht naar actie’ voor
2018 en het Innovatieplan 2019
respectievelijk € 476.934 en € 425.000;
3. De raad kennis te laten nemen van
het geactualiseerde plan voor 2019;
4. De raad voor te stellen in te stemmen
met de inzet van de reserve Sociaal
Domein voor de pilots in 2018 en 2019.

8

VH

18Z02624
18.0031712
06-11-2018

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift tegen de verleende
omgevingsvergunning van 3
augustus 2018.
De omgevingsvergunning voorziet
in het bouwen van een schuur op
het perceel Voswinkelweg 12 te
Losser.
INFO:
Het ingediende bezwaarschrift wordt,
overeenkomstig het advies van
bezwaarschriftencommissie (hierna:
commissie) van 1 november 2018,
ongegrond verklaard.

Overeenkomstig het advies van de
commissie van 1 november 2018:
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren;
2. het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren en;
3. de omgevingsvergunning van 3
augustus 2018 onder verbetering van
de motivering in stand te laten.
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9

WIJZ

18Z00189
18.0028848
01-10-2018

Verordening jeugdhulp Gemeente
Losser 2019
INFO:
Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet
van kracht. Naar aanleiding van deze
wet is per 1 januari 2015 de
Verordening jeugdhulp vastgesteld
en in 2017 geactualiseerd. Jaarlijks
bekijken we of de verordening naar
aanleiding van leemten,
jurisprudentie, de uitvoeringspraktijk,
beleidswijzigingen dient te worden
aangepast. De verordening
jeugdhulp hebben we moeten
wijzigen. De hoofdzakelijke reden
hiervan is de Twentse inkoop
Jeugdhulp en maatschappelijke
ondersteuning, die vanaf 1 januari
2019 gaat gelden.
De Verordening is ter advies aan de
participatieraad voorgelegd.
Zij hebben een schriftelijk advies
ingediend. De Verordening jeugdhulp
wordt aan de gemeenteraad
aangeboden ter vaststelling.

1. De raad voorstellen kennis te nemen
van de notitie “Samenvatting wijzigingen
Verordening jeugdhulp gemeente
Losser 2019”;
2. De raad voorstellen de Verordening
jeugdhulp gemeente Losser 2019 vast
te stellen.

10

BSP

17Z02092
18.0030237
22-10-2018

Vaststelling bestemmingsplan
“Buitengebied, Verzamelplan
2017”
INFO:
Op 19 maart 2013 is door de
gemeenteraad de integrale
herziening van het bestemmingsplan
“Buitengebied“ vastgesteld. Het plan
dient op een aantal ondergeschikte
onderdelen te worden gewijzigd. Dat
kan via een herziening van het
bestemmingsplan.
Het ontwerp bestemmingsplan
"Buitengebied, verzamelplan 2017”
heeft ter inzage gelegen. Hiertegen is
geen zienswijze ingediend. Het is
gewenst een ambtshalve wijziging
door te voeren voor het perceel
Hengelerheurneweg 2 te De Lutte
Geadviseerd wordt om de
gemeenteraad voor te stellen het
bestemmingsplan Buitengebied,
Verzamelplan 2017 gewijzigd vast te
stellen.

De gemeenteraad voorstellen het
bestemmingsplan Buitengebied,
Verzamelplan 2017 gewijzigd vast te
stellen in die zin dat voor het perceel
Hengelerheurneweg 2 te De Lutte de
aanduiding “bebouwing uitgesloten”
wordt verwijderd zodat de bouw van een
schuur voor het agrarisch bedrijf
mogelijk wordt gemaakt.
In het raadsvoorstel staat een link om
het ontwerp bestemmingsplan in
PDF te openen.
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11

BSP

17Z02283
18.0030720
17-10-2018

Planschadeverzoek eigenaren
Dorpstraat 49 De Lutte
INFO:
In verband met het vaststellen van
het bestemmingsplan De Lutte,
partiële herziening Dorpsstraat naast
47 De Lutte is door eigenaren van
Dorpstraat 49 De Lutte op 26 juli
2017 een planschadeverzoek
ingediend. Hierover heeft uw college
op 30 januari 2018 het besluit
genomen verzoekers een
tegemoetkoming in planschade van
€ 4.950,- toe te kennen. Tijdens de
bezwarenprocedure bleek dat de
eigenaren van Dorpstraat 47
abusievelijk niet waren gehoord,
hoewel ook met hen een
planschadeovereenkomst was
gesloten. Op 24 juli 2018 heeft uw
college besloten de procedure om
het verzoek op planschade opnieuw
te starten en TOG Nederland haar
advies te laten aanpassen. Inmiddels
heeft TOG Nederland op 12 oktober
2018 een nieuw advies planschade
opgesteld. De
planschadebeoordelingscommissie
(TOG Nederland) heeft het
planschadeverzoek definitief
beoordeeld en geadviseerd om een
planschadevergoeding toe te kennen
van € 4.950,-. Voorgesteld wordt het
bestreden besluit van uw college van
30 januari 2018 in te trekken en
hiertoe een nieuw besluit te nemen
gebaseerd op dit nieuwe advies
planschade.

1. Uw besluit van 30 januari 2018
omtrent planschadeverzoek eigenaren
Dorpstraat 49 De Lutte in te trekken.
2. Overeenkomstig het advies van TOG
Nederland d.d. 12 oktober 2018 aan de
eigenaren van Dorpstraat 49 De Lutte
een tegemoetkoming in planschade,
zoals bedoeld in artikel 6.1. Wro toe te
wijzen van € 4.950,-.
3. De planschadekosten te declareren
bij de eigenaar van het paDorpstraat 65
overeenkomstig de overeengekomen
planschadeovereenkomst.

12

BSP

17Z01570
17.0029848
07-11-2018

Verzoek bouw vijf woningen op
perceel Lutterstraat 100-102 te
Losser.
INFO:
Op 22 mei 2016 heeft de eigenaar
van het perceel Lutterstraat
100-102 (sportcentrum Fitpunt) een
verzoek ingediend om de
bestaande bebouwing te saneren en
ter plaatse vijf woningen te
realiseren. In dit advies wordt
voorgesteld géén medewerking te
verlenen aan de bouw van vijf
woningen op zijn perceel.

Geen medewerking te verlenen aan het
verzoek om op de locatie Lutterstraat
100-102 vijf woningen te bouwen.
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14Z00180
18.0030980
30-10-2018

Aanvullende bijdrage revitalisatie
Twents Carmel College
INFO:
De revitalisatie van het Twents
Carmel College heeft door diverse
extra werkzaamheden (constructie,
asbest, fundering) vertraging
opgelopen. De precieze financiële
consequenties hiervan zijn inmiddels
in beeld gebracht. In verband
hiermee wordt geadviseerd de raad
voor te stellen een aanvullend krediet
beschikbaar te stellen. Conform de
gemaakte afspraken zal ook Stichting
Carmel College een aanvullend
krediet beschikbaar stellen.

De raad voorstellen een aanvullend
krediet van € 122.240 beschikbaar te
stellen en de structurele lasten hiervan
te betrekken bij de Voorjaarsnota
2019 – 2023.

