GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 07.O (16-02-2021)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

16-02-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

,

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 6
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Afwijken van de beeldkwaliteitsplan voor het realiseren van 6 woningen
met een andere kaprichting. (20Z02993)
Op 22 december 2020 is een omgevingsvergunning
aangevraagd voor het bouwen van 30 woningen van project
Wonen aan het Dinkeldal.
Van de 30 woningen hebben 6 woningen een andere
kaprichting dan is toegelaten. Het betreft de woningen op
kavel 1, 4, 6, 19, 27 en 30. De aanvraag voldoet daardoor niet
aan de voorschriften van het beeldkwaliteitsplan.
Het college van burgemeester en wethouders kan op grond
van artikel 2.10, lid 1, onder d, van de Wabo, gemotiveerd
afwijken van de criteria genoemd in het beeldkwaliteitsplan.
BESLUIT:
Afwijken van de toetscriteria van het beeldkwaliteitsplan voor
zes woningen met een afwijkende kaprichting.

6

Rapportage mantelzorgonderzoek Losser (21Z00317)
De gemeente Losser heeft veel waardering voor
mantelzorgers en wil hen zo goed mogelijk ondersteunen.
Eind 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht om
onderzoek te doen naar de bekendheid van het

ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en of het
ondersteuningsaanbod aansluit bij de behoeften van
mantelzorgers. De gemeente Losser heeft een onafhankelijk
onderzoeksbureau opdracht gegeven om dit onderzoek uit te
voeren. In het rapport mantelzorgonderzoek worden de
bevindingen van het onderzoek weergegeven. Met de
resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek wil de
gemeente Losser de ondersteuning aan mantelzorgers verder
verbeteren.
BESLUIT:

1. Kennis nemen van het rapport en de conclusies van het
mantelzorgonderzoek zoals deze is uitgevoerd door Insights
Zorg;
2. De raad informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

