GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 42.O (18-10-2016)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 18-10-2016
Weeknummer 42.O

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

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 41.O
d.d. 11-10-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 41.NO
d.d. 11-10-2016

Conform akkoord.

4

BCO

16Z02749
16.0018645
12-10-2016

1e begrotingswijziging 2017
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente
INFO:
Op grond van artikel 24 lid 2 van de
gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
ontvangen de gemeenteraden van de
deelnemers van het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente de gewijzigde
begroting 2017. Het Gemeentelijk
Belastingkantoor Twente verzoekt het
bijgevoegde stuk voor te leggen aan
de raad voor het naar voren brengen
van eventuele zienswijzen.

1. Instemmen met de gewijzigde
begroting 2017.
2. De gewijzigde begroting 2017 door
middel van een raadsinfobrief aan de
raad voorleggen.

5

BSP

16Z02729
16.0018252
10-10-2016

Terinzagelegging door
Gedeputeerde staten vastgestelde
Natura 2000-beheerplannen
Landgoederen Oldenzaal en
Dinkelland
INFO:
Tot en met 24 oktober 2016 staat
beroep open bij de Raad van State op
de door GS (deels gewijzigd)
vastgestelde beheerplannen voor de
Natura 2000-gebieden Landgoederen
Oldenzaal en Dinkelland. Bij de
vaststelling van de beheerplannen is in
de Nota van Antwoord door
gedeputeerde staten tevens ingegaan
op de door uw college op 20 maart
2015 tegen de ontwerp-beheerplannen
ingediende zienswijzen.
De zienswijzen zijn door gedeputeerde
staten voldoende beantwoord. Ook de
gewijzigde vastgestelde onderdelen
geven geen aanleiding om beroep in te
stellen.

1. Tegen de vastgestelde
beheerplannen geen beroep in te
stellen bij de Raad van State;
2. De gemeenteraad informeren
conform bijgevoegde raadsinfobrief.
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6

BCO

16Z02706
16.0018168
10-10-2016

Vergadering Algemeen Bestuur
Regio Twente
INFO:
Op 27 oktober 2016 staat de volgende
vergadering van het algemeen bestuur
van de Regio Twente gepland. Vooraf
worden de gemeentelijke standpunten
vastgesteld in het college. Deze
standpunten worden meegegeven aan
de gemeentelijke vertegenwoordiger,
burgemeester Sijbom.
Vanwege de betrokkenheid van de
raad bij de Regio Twente, wordt de
standpunten, indien mogelijk, vooraf
voorgelegd aan de gemeenteraad of
de raadscommissie met de
mogelijkheid om te reageren.

1. De inhoudelijke standpunten voor
de vergadering van het algemeen
bestuur van de Regio Twente van 27
oktober 2016 vaststellen.
2. De gemeenteraad door middel van
een raadsinformatiebrief inlichten over
de ingenomen standpunten en in de
gelegenheid stellen in de vergadering
van de gecombineerde
commissievergadering van 25 oktober
2016 nog opmerkingen te maken.

7

VH

16Z02228
16.0017919
11-10-2016

Beslissing op de ingediende
bezwaarschriften tegen een
omgevingsvergunning voor het
bouwen van twee woningen onder
één kap op de percelen Oosterhof 7
en 7a te Losser.
INFO:
De bezwaarschriften kunnen
ongegrond, en deels niet ontvankelijk
worden verklaard. De ingediende
bezwaren geven geen aanleiding om
het bestreden besluit op enig punt te
herzien. De omgevingsvergunning van
22 juni 2016 kan daarom ongewijzigd
in stand blijven.

Overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 27
september 2016, de bezwaarschriften:
1. ontvankelijk te verklaren;
2. ongegrond en deels nietontvankelijk te verklaren en;
3. het bestreden besluit van 22 juni
2016, ongewijzigd in stand te laten.

8

Control

16.0018689
12-10-2016

Septembercirculaire 2016
INFO:
In bijgevoegde raadsinformatiebrief
wordt de gemeenteraad geïnformeerd
over de inhoud en consequenties van
de Septembercirculaire 2016 over het
Gemeentefonds.

1) Instemmen met de bijgevoegde
raadsinfo inclusief aanpassing en
toesturen aan de gemeenteraad.
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9

BSP

16.0018833
10-10-2016

Voorstel aan de raad om
bestemmingsplan Buitengebied,
partiële herziening Lossersestraat
64 vast te stellen.
INFO:
In het kader van de overeenkomst met
de familie Oosterbroek uit De Lutte
wordt het voormalige agrarische bedrijf
aan de Lossersestraat 64 in De Lutte
getransformeerd in een
bedrijfsverzamellocatie.
Het bestemmingsplan waarmee dit
mogelijk wordt gemaakt heeft in
ontwerp ter visie gelegen. Er zien geen
zienswijzen ingediend. De verplichting
om een groensingel aan te leggen
behoeft om formeel-juridische reden
aanscherping. De raad kan daarom
worden voorgesteld om het plan
gewijzigd vast te stellen.

1. Raad voorstellen om het
bestemmingsplan Buitengebied,
partiele herziening Lossersestraat 64
gewijzigd vast te stellen.

10

OW

16Z02756
16.0018652
12-10-2016

Verzoek stichting Netlib noodlokaal
basisschool Het Kompas
INFO:
Stichting Netlib (Netherlands/Liberia)
heeft een verzoek bij ons ingediend
voor het verwijderen en hergebruiken
van het noodlokaal bij basisschool Het
kompas in Overdinkel. Dit zal geheel
voor eigen rekening van de stichting
gebeuren. De Sportclub Overdinkel wil
hen graag daarbij helpen en
tegelijkertijd de fietsenstalling die nu in
de weg staat hergebruiken. De
gemeente heeft geen interesse meer
in deze bouwwerken waar ook geen
boekwaarde meer op zit. Op deze
manier krijgen beide bouwwerken een
mooi tweede leven.

1. Stichting Netlib het noodlokaal laten
verwijderen en hergebruiken;
2. Sportclub Overdinkel de
fietsenstalling laten verwijderen en
hergebruiken;

