GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 50.O (12-12-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 12-12-2017
Weeknummer 50.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 49.O
d.d. 05-12-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 49.NO
d.d. 05-12-2017

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BCO

17Z03551
17.0039626
05-12-2017

Instellen en benoemen leden
hoofstembureau
INFO:
Voor de komende vier jaar wordt er
(opnieuw) een hoofdstembureau
ingesteld en worden de leden
benoemd.
Het hoofdstembureau bestaat uit vijf
leden. De burgemeester is van
rechtswege voorzitter.
Als leden worden benoemd: de heer
J. van Dam (tevens plaats
vervangend voorzitter), de heer. B.H.
Pikula, mevrouw M.S.M. Loos en de
heer T. Tempel.
Als plaatsvervangende leden worden
benoemd: mevrouw I.H.M. Koop en
mevrouw J. Nowee-Sanders.

1: Instellen van een hoofdstembureau
zoals bedoeld in artikel E7 van de
Kieswet.
2: De volgende leden benoemen voor
de periode van 01-01-2018 tot en met
31-12-2021 als lid van het
hoofdstembureau:
- J. van Dam (plaatsvervangend
voorzitter);
- B.H. Pikula;
- M.S.M. Loos;
- T. Tempel.
en als plaats vervangende leden:
- I.H.M. Koop;
- J. Nowee-Sanders;
- J.E.M. Weernink.

6

VH

17Z03380
17.0038918
28-11-2017

Aanwijzen collectieve festiviteiten
2018
INFO:
Jaarlijks worden de dagen waarop de
collectieve festiviteiten plaatsvinden
aangewezen door het college.
Tijdens de collectieve festiviteiten
mogen horecabedrijven meer
muziekgeluid ten gehore brengen
dan normaal is toegestaan.
Voorgesteld wordt Carnaval,
Bruegheliaans Festijn, Koningsdag,
Euregiofeest, Hellehondsdagen en
Oud en Nieuw aan te wijzen als
collectieve festiviteiten.

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2018:
Losser:
- Carnaval;
- Bruegheliaans Festijn;
- Koningsdag;
- Oud en Nieuw
Overdinkel:
- Carnaval;
- Euregiofeest;
- Oud en Nieuw
De Lutte:
- Carnaval;
- Hellehondsdagen;
- Oud en Nieuw
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7

VH

17Z03485
17.0039193
30-11-2017

Beleidsplan Vergunningen,
toezicht en handhaving
INFO:
Gemeenten moeten beschikken over
een actueel beleid voor
Vergunningen, toezicht en
handhaving. Voor handhaving
bestond deze verplichting al langer.
Voor Vergunningen is dit nieuw . Het
beleid maakt onderdeel uit van het
cyclische proces van de big 8. Bij de
uitvoeringsprogramma's wordt hier
rekening mee gehouden en
eventuele aanpassingen vinden
plaats naar aanleiding van de
jaarlijkse evaluatie. Bij het opstellen
van dit beleid voor Vergunningen
Toezicht en Handhaving heeft vooraf
een gesprek plaats gehad met de
bestuurders van Handhaving en
Vergunningen en ook de betrokken
medewerkers bij de afdeling VH zijn
bij dit proces betrokken. Tevens is
aangehaakt bij regionale initiatieven.

1. het VTH-beleid vaststellen;
2. het VTH-beleid ter kennisname aan
de gemeenteraad toezenden;
3. het VTH-beleid ter kennisname aan
de provincie zenden.

8

BSP

17Z02227
17.0039137
29-11-2017

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift tegen het besluit
van uw college van 4 juli 2017
inzake het toekennen van een
planschadevergoeding aan de
familie Lemmink.
INFO:
Morsink Diervoeders en Hobby v.o.f.
heeft een bezwaarschrift ingediend
tegen het besluit van uw college van
4 juli 2017 inzake het toekennen van
een planschadevergoeding van
€ 7.700,- (vermeerderd met wettelijke
rente) aan de familie Lemmink.
De ingediende bezwaren kunnen
ongegrond worden verklaard en het
bestreden besluit kan in stand
worden gelaten, met dien verstande
dat de in rekening gebrachte kosten
voor de planadviseur en de wettelijke
rente komen te vervallen en als
onverschuldigde betaling aangemerkt
worden.

Overeenkomstig het advies van de
Commissie
Bezwaarschriften, kamer Ruimtelijke
Ordening en Overige Zaken van 21
november 2017, het bezwaarschrift:
1. ontvankelijk te verklaren;
2. ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 4 juli 2017
in stand te laten, met dien verstande dat
de in rekening gebrachte kosten voor
de planadviseur en de wettelijke rente
komen te vervallen en als
onverschuldigde betaling aangemerkt
worden.
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9

BSP

17Z03338
17.0039483
04-12-2017

Vragen RvO art 39 Burgerforum
INFO:
Op grond van artikel 39 van het
Reglement van Orde van de
gemeenteraad van Losser heeft de
fractie van Burgerforum u vragen
gesteld alsmede verzocht om een
standpunt in te nemen over het
onderwijs voor “kinderen met
rugzakjes”.
Dit verzoek hebben wij op 17
november jl. ontvangen. Ter
beantwoording van de vragen is
onderliggende brief opgesteld.

Instemmen met de beantwoording van
de vragen van de fractie van
Burgerforum zoals in bijgaande brief
opgenomen.

10

VH

17Z03015
17.0039161
29-11-2017

Benoeming nieuwe
stadsbouwmeester gemeente
Losser
INFO:
De huidige stadsbouwmeester van
gemeente Losser, heer Ir. E. H. G.
(Endrie) Nijhuis, is op 1 januari 2018
zes jaar werkzaam als
stadsbouwmeester van de gemeente
Losser. Gelet op het gestelde
termijnen in de Woningwet dient er
een nieuwe stadsbouwmeester te
worden benoemd.
Er wordt voorgesteld om de heer Ing.
R.M. (Robin) Veenink te benoemen
als nieuwe stadsbouwmeester, en
de heer Ir. E.H.G. (Endrie) Nijhuis te
benoemen als zijn plaatsvervanger.
De benoemingen zijn op grond van
de wettelijk bepalingen voor een
periode van drie jaar.

1. de heer Ing. R.M. (Robin) Veenink te
benoemen als nieuwe
stadsbouwmeester van de gemeente
Losser voor een periode van drie jaar;
2. de heer Ir. E.H.G. (Endrie) Nijhuis te
benoemen als plaatsvervangend
stadsbouwmeester van de gemeente
Losser voor een periode van drie jaar.

