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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 6.O
d.d. 06-02-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 6.NO
d.d. 06-02-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

OW

18Z00305
18.0004055
01-02-2018

Toepassing Cascobeleid bij
verwijdering houtwallen omgeving
Drielandweg
INFO:
De maatschap Spiele wil de
bewerkbaarheid verbeteren van de
kavels die hen zijn toegewezen in het
kader van de Landinrichting Losser
Zuid. Daarbij stellen zij voor om bijna
1000 m houtwal te verwijderen en
deze elders te compenseren. Ook de
in 2015 illegaal gerooide houtwal bij
de Drielandweg willen zij hierin
meenemen, en tegen de grens bij de
Drielandsteen middels een nieuwe
beplantingsstrook compenseren. Het
betreft hier echter een Cascowal
waarvoor samen met de provincie
Overijssel een handhavingstraject is
ingezet. Daarom wil de gemeente
Losser niet afwijken van het
Cascobeleid en blijft zij bij de eis om
de houtwal tussen Drielandweg en
Duitse grens in de oorspronkelijke
staat terug te brengen.

1. Niet akkoord gaan met het voorstel
van de maatschap Spiele om de illegaal
verwijderde cascowal aan de
Drielandweg niet te herstellen.
2. Onverkort toepassen van het
Cascobeleid op het
kavelverbeteringsvoorstel wat betekent
dat de lengte van houtwallen zoals
aangeduid op de Cascokaart 1:1 elders
in het gebied moet worden
gecompenseerd.
3. Maatschap Spiele op de hoogte
stellen van het collegestandpunt
middels bijgevoegde brief.
4. De provincie Overijssel informeren
over het collegestandpunt door het
toezenden van het collegebesluit.

6

WIJZ

17Z03061
18.0003767
29-01-2018

1. Het Wmo jaarplan 2018 vaststellen;
Wmo jaarplan 2018 en evaluatie
2. Kennis nemen van de evaluatie Wmo
2017
jaarplan 2017.
INFO:
In het Wmo beleidsplan 2015- 2018
is vastgesteld dat jaarlijks een Wmo
jaarplan wordt uitgewerkt. Hierin
werkt het college de kaders uit zoals
die door de gemeenteraad in het
beleidsplan zijn vastgesteld.
In het jaarplan 2018 blikken we
vooruit op de doelen die we komend
jaar willen bereiken op het terrein van
de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en evalueren
we het jaarplan Wmo 2017.
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7

OW

18Z00248
18.0003475
07-02-2018

Toekomstvisie Duurzaam Losser
2040
INFO:
De realisatie van een duurzaam en
leefbaar Losser wordt naar
verwachting één van de speerpunten
van het coalitieakkoord. De
Toekomstvisie Duurzaam Losser
2040 geeft input aan de invulling
daarvan. Tevens wordt een voorzet
gemaakt voor de invulling van de
Motie Instellen Duurzaamheidsfonds.
Als voorzet is een Concept
Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser
2018 – 2020 opgesteld. Deze kan in
de nieuwe raadsperiode worden
besproken en bijgesteld. Daarna zal
deze tweejaarlijks worden aangevuld
en bijgewerkt. Gezien de actuele
opgave van onder andere de
energietransitie richt dit beleidsstuk
zich vooral op het fysieke domein.

1. Instemmen met de Toekomstvisie
Duurzaam Losser 2040
2. De raad voor te stellen de
Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040
vast te stellen

8

BSP

16Z02248
17.0029965
10-01-2018

Ontwerp bestemmingsplan
Lomanskamp 2 Beuningen ter
inzage leggen
INFO:
Op 23 augustus 2016 heeft uw
college besloten:
1. In principe de locatie Lomanskamp
2 Beuningen als woningbouwlocatie
aan te wijzen.
2. Voor risico en rekening van
Aannemingsbedrijf Niehof B.V. het
bestemmingsplan Lomanskamp 2
Beuningen op te laten stellen.
3. Een anterieure overeenkomst met
Aannemingsbedrijf Niehof B.V. te
sluiten. Aannemingsbedrijf Niehof
B.V heeft ondertussen een
ontwerpbestemmingsplan
Lomanskamp 2 Beuningen
opgesteld, waarmee de procedure
kan worden gestart.

1. In te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Lomanskamp
2 Beuningen en het ontwerp ter inzage
te leggen.
2. Het gebied Lomanskamp 2
Beuningen welstandsvrij te laten, onder
voorwaarde dat bouwplannen moeten
voldoen aan het ruimtelijk kwaliteitsplan.
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10

BSP

17Z03754
18.0000071
25-01-2018

Principeverzoek medewerking
herontwikkeling Dorpsstraat 54 De
Lutte, ten behoeve van
woningbouw.
INFO:
In zijn e-mail van 21 december 2017
verzoekt Wiggers Vastgoed BV
medewerking aan het aanpassen van
de bestemming van het perceel
Dorpsstraat 54 De Lutte van
agrarisch naar wonen ten behoeve
van de realisatie van een nieuwe
woonwijk. Het betreft een
groenperceel van circa 2,8 ha
gelegen tussen De Lutte en de
Luttermolenveld, waarop een
voormalige boerderij is gesitueerd.
Uitgaande van een ‘kengetal’ van
gemiddeld 25 woningen per ha
betekent het verzoek een woonwijk
voor circa 70 woningen.

1. Niet in te stemmen met het
principeverzoek een nieuwe woonwijk
tussen De Lutte en Luttermolenveld aan
te leggen wegens strijdigheid met de
concept-Structuurvisie 2018 en omdat
de woningbouwprogrammering
daarvoor geen ruimte biedt.
2. Wiggers Vastgoed BV door middel
van bijgaand schrijven te berichten.

11

BSP

16Z01631
18.0003572
26-01-2018

Vervanging sporthal De Fakkel
INFO:
In februari 2017 heeft uw college
kennis genomen van het rapport
vervanging sporthal De Fakkel en
besloten vooralsnog te opteren voor
een sporthal van 28x48 meter
(3 zaaldelen). Na overleg met de
hoofdgebruikers is een nieuwe
sporthalvariant opgesteld. Voor beide
sporthalvarianten is een
stichtingskostenraming en een
exploitatieraming opgesteld. Op basis
hiervan wordt uw college
geadviseerd de raad voor te stellen in
te stemmen met de uitwerking van de
voorkeursvariant 26x67 meter
(3 zaaldelen). Uitgaande van de
huidige inzichten is deze variant qua
exploitatie voordeliger en voldoet
deze aan de wensen van de
gebruikers.

1. Kennis nemen van de
stichtingskostenraming en
exploitatieraming voor de
sporthalvarianten 28x48 meter en 26x67
meter.
2. De raad voorstellen in te stemmen
met de uitwerking van een ontwerp voor
de nieuwbouw van een sporthal van
26x67 meter.
3. Instemmen met de keuze voor een
geïntegreerde aanbestedingsprocedure
(Design, Build, Maintain).
4. Op grond van artikel 25, lid 2 van de
Gemeentewet geheimhouding opleggen
op stichtingskostenramingen voor beide
varianten en de exploitatieraming.
5. De raad voorstellen deze
geheimhouding in zijn eerstvolgende
vergadering na dit besluit te
bekrachtigen.
6. Als uiteindelijk definitief wordt
gekozen voor de sporthalvariant 26x67
meter, met de gebruikers van de
sporthal harde afspraken over niet meer
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huren van ruimtes in andere
accommodaties dan de gemeentelijke
sporthal

