GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 8.O (21-02-2017)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 21-02-2017
Weeknummer 8.O

Aanwezig: burgemeester Sijbom, wethouder Van Rees, wethouder Wildschut, secretaris Van Dam
Afwezig: wethouder Hassink

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 6.O
d.d. 14-02-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 6.NO
d.d. 14-02-2017

Conform akkoord.

4

OW

16Z01914
17.0004806
08-02-2017

Afhandeling bezwaarschrift tegen
onttrekking van een weg aan het
openbaar verkeer ingevolge de
Weg
INFO:
Het collegebesluit, d.d. 27-09-2016
betreffende het onttrekken van een
aantal wegen aan het openbaar
verkeer, heeft overeenkomstig
wettelijke bepalingen ter inzage
gelegen. Het hierop binnengekomen
bezwaarschrift honoreren en het
bewuste wegvak niet onttrekken aan
het openbaar verkeer. Argumenten:
- Het behouden van de functie van
het wegvak voor het openbaar
verkeer;
- Het wegvak is in onderhoud bij de
gemeente en recentelijk voorzien van
asfaltverharding.

1. Het ingediende bezwaar van
aanwonende zijtak Fleerderhoekpad
ontvankelijk verklaren en het bewuste
wegvak niet onttrekken aan het
openbaar verkeer;
2. De gemeenteraad voor te stellen
conform aangepast raadsvoorstel
‘onttrekken wegen uit openbaarheid’
behorende bij collegebesluit ‘onttrekken
wegen uit openbaarheid’ d.d. d.d.
27-09-2016, een 16-tal wegen c.q.
weggedeelten te onttrekken aan het
openbaar verkeer en de Wegenlegger
hierop aan te passen;
3. De gemeenteraad, gelet op het
collegebesluit ‘openbaar verklaren van
wegen’ d.d. 27-09-2016, voor te stellen
conform raadsvoorstel ‘openbaar
verklaren van wegen’ een 8-tal wegen
c.q. weggedeelten te bestemmen voor
het openbaar verkeer.

5

OW

16Z02307
17.0003769
08-02-2017

Actualiseren routering gevaarlijke
stoffen binnen de gemeente
Losser.
INFO:
Door aanpassing van de wetgeving
vervoer gevaarlijke stoffen vervalt de
bevoegdheid van gemeenteraden om
Rijkswegen op te nemen in de
routering vervoer gevaarlijke stoffen.
De bevoegdheid om andere wegen
op haar grondgebied aan te wijzen
voor vervoer van gevaarlijke stoffen
blijft voorbehouden aan de
gemeenteraad. Argumenten:
1. Uitvoering geven aan het advies
van Veiligheidsregio Twente;
2. Gebruikmaken van de
bevoegdheid om andere wegen aan
te wijzen als routering vervoer
gevaarlijke stoffen.

De raad voorstellen het raadsbesluit van
28 november 2006, aangaande de
routering gevaarlijke stoffen, als volgt te
wijzigen:
1. De basisnetweg A1 uit de routering
halen;
2. De Bentheimerstraat (N735), tussen
de op- en afritten A1/De Lutte,
aanwijzen als route voor doorgaand
vervoer van route-plichtige gevaarlijke
stoffen.
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BSP

16Z01631
17.0001279
10-01-2017

Rapport vervanging sporthal De
Fakkel
INFO:
De wens is een nieuwe
accommodatie voor
bewegingsonderwijs te realiseren.
Bureau Drijver & Partners heeft een
onderzoek verricht naar de
benodigde zaalcapaciteit en op grond
hiervan mogelijke sporthalvarianten
opgesteld. Geadviseerd wordt te
opteren voor variant 3 (een sporthal
van 28 x 48 meter) en het rapport en
de voorlopige keuze voor variant 3 te
bespreken met de gebruikers.

1. Kennis nemen van het rapport
vervanging sporthal De Fakkel.
2. Vooralsnog opteren voor variant 3
(sporthal 28x48).
3. Het rapport en de voorlopige keuze
voor variant 3 bespreken met de
gebruikers.
Besluit van 07-02-2017

