GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 10.O (07-03-2017)
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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 9.O
d.d. 28-02-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 9.NO
d.d. 28-02-2017

Conform akkoord.

4

VH

17Z00569
17.0006279
01-03-2017

Omgevingsdienst Twente
INFO:
De Tweede Kamer heeft met het
aannemen van de nieuwe Wet
Vergunningverlening, toezicht en
handhaving bepaald dat rud’s zich
moeten organiseren in de vorm van
een Gemeenschappelijke Regeling.
Het streven in Twente is er op gericht
dat het goede dat in de huidige
structuur is opgebouwd behouden
blijft en zo mogelijk nog wordt
versterkt.
In de Gemeenschappelijke
Regeling(GR) en het bedrijfsplan(BP)
dat bij dit advies is gevoegd, is
neergelegd hoe dit wordt
bewerkstelligd. Bij het opstellen
hiervan is gebruik gemaakt van de
ervaringen die bij de vorming van
andere omgevingsdiensten is
opgedaan en is voortgebouwd op de
basis die al in de netwerkstructuur is
gelegd

1 Onder voorbehoud van toestemming
van de gemeenteraad aangaan van de
Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Twente (GR-ODT);
2 Onder voorbehoud van een positief
advies van de Bijzondere
ondernemingsraad Omgevingsdienst
Twente (BOR-ODT) instemmen met het
concept-bedrijfsplan van de
Omgevingsdienst Twente (als
kaderstellend document voor de
inrichting van de ODT)
3 De gemeenteraad voorstellen
toestemming te verlenen voor het
aangaan van de GR-ODT.

5

BSP

17Z02470
17.0004665
21-02-2017

Raadsvoorstel “vaststelling
bestemmingsplan Luttermolenveld
2e partiёle herziening.
INFO:
Het ontwerp “bestemmingsplan
Luttermolenveld 2e partiёle
herziening” heeft op de wettelijk
voorgeschreven wijze voor een ieder
ter inzage gelegen. Tijdens de ter
inzage termijn zijn geen zienswijzen
ingediend. De raad kan worden
voorgesteld het bestemmingsplan
vast te stellen.

1. Raad voor te stellen het
“bestemmingsplan Luttermolenveld 2e
partiёle herziening” vast te stellen
2. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.
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OW

17Z00532
17.0006369
27-02-2017

Hondenbeleidsplan 2017-2022
INFO:
Honden(poep)overlast is één van de
grootste kleine ergernissen die het
leef- en woongenot aanzienlijk
negatief beïnvloeden. Vanuit
inwoners komen steeds meer
klachten en vragen m.b.t. deze
overlast. Op 5 april 2016 is de
startnotitie hondenbeleid in de raad
behandeld. De raad heeft het college
daarbij opdracht gegeven het
scenario verder uit te werken, waarbij
de hondenbelasting wordt
gehandhaafd zoals die nu is en de
opbrengst daarvan
volledig/gedeeltelijk aan te wenden
voor maatregelen om de overlast
terug te dringen en eventueel iets
terug te doen voor honden en hun
baasjes.
Op basis van de resultaten van het
participatieproces in de 2e helft van
2016, waarbij inwoners hun input
hebben geleverd, is de huidige
situatie in kaart gebracht en gekeken
naar mogelijke maatregelen. Het
hondenbeleidsplan is het resultaat
van dit proces, waarbij een Plan van
Aanpak is opgesteld om uitvoering te
kunnen geven aan de voorgestelde
maatregelen en zodoende de
overlast terug te dringen en de
leefbaarheid van de openbare ruimte
te vergroten.

1. Instemmen met het
hondenbeleidsplan 2017-2022.
2. Instemmen met het Plan van Aanpak,
als onderdeel van het
hondenbeleidsplan.
3. De raad voorstellen:
a. Het hondenbeleidsplan vast te stellen
als kaderstellend document ten
behoeve van de verdere uitwerking van
maatregelen om honden(poep) overlast
tegen te gaan.
b. College te verzoeken om de
financiële dekking voor de uitvoering
van het plan van aanpak hondenbeleid
als beleidswens in de Kadernota 2018 –
2021 mee te nemen
4. Na besluitvorming in de Raad, de
financiële gevolgen van het
vastgestelde Plan van aanpak verder uit
te werken.
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7

OW

17Z00312
17.0003284
07-02-2017

Invoering tariefdifferentiatie bij de
inzameling van huishoudelijk afval
INFO:
De Raad heeft op 17 december 2013
ingestemd met de gezamenlijke
ambitie "Afvalloos Twente", waarbij
wordt gestreefd naar 90% hergebruik
en nog slechts 50 kilogram restafval
per inwoner per jaar in 2030 Naar
aanleiding van de resultaten van een
in 2014 gehouden proef met de
verpakkingencontainer in De Lutte en
een kleine deel van De Saller in
Losser heeft de Raad op 8 maart
2016 besloten om per 1 juli 2016
1. een verpakkingencontainer voor
huishoudens in te voeren en.
2. om de inzamelfrequentie van het
restafval te verlagen. Naar
verwachting leiden deze maatregelen
tot een afname naar 140 kg restafval
per inwoner per jaar. Om de
afgesproken doelstellingen te halen
zijn additionele maatregelen nodig.
Het college stelt de raad nu
tariefdifferentie(diftar) in te voeren
met de daarbij horende
beleidskeuzes per 1 januari 2018. Dit
zal naar verwachting leiden tot een
afname van het aantal kilogram
restafval naar 85 kg per inwoner per
jaar.

1. Kennisnemen van het document
‘Keuzedocument afvalbeleid gemeente
Losser’
2. De raad voorstellen om met ingang
van 1 januari 2018 tariefdifferentiatie
(diftar) in te voeren op basis van
volume/frequentie voor de inzameling
van huishoudelijk restafval.
3. De raad voorstellen in te stemmen
met de keuzes die ten grondslag liggen
aan diftar, met betrekking tot onder
meer de wijze van inzameling, de
tarifering en het omwisselen van
containers.
4. De raad voorstellen ten minste één
jaar na invoering diftar een ½ FTE extra
inzet handhaving (€45.000,--) te
realiseren. Deze kosten zijn opgenomen
in het exploitatiebudget;
5. Voortzetten van de gehanteerde wijze
van inzameling voor papier.
6. De raad voorstellen om een eenmalig
uitvoeringsbudget van €306.015,-- voor
de invoering van diftar beschikbaar te
stellen en dit ten laste te brengen van
de post Voorziening reiniging;

8

BSP

17Z00456
17.0005285
23-02-2017

Raadsvoorstel vaststelling
bestemmingsplan “Glane 2016”.
INFO:
Het actualisatieplan “ontwerpbestemmingsplan Glane 2016” heeft
op de wettelijk voorgeschreven wijze
voor een ieder ter inzage gelegen.
Tijdens de ter inzage termijn zijn
geen zienswijzen ingediend.
Voorgesteld wordt enkele ambtshalve
aanpassingen door te voeren. Het
betreft de volgende onderdelen.
- Aanpassing bouwvlak bestemming
“Bedrijf” voor perceel Gronausestraat
325-327 i.v.m. bouwen in afwijking
van een verleende
omgevingsvergunning (zie bijlage).
- Het perceel achter Gronausestraat
471 bestemmen tot “Wonen”
overeenkomstig de geldende

1. Raad voor te stellen het
bestemmingsplan “Glane 2016”
gewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan ex. artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 07-03-2017
Weeknummer 10.O

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

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

bestemming. In het ontwerpplan is
het perceel bestemd tot “Agrarisch
2”. I.v.m. voorgenomen verkoop van
het perceel heeft de eigenaar
verzocht de bestemming “Wonen”
niet te wijzigen t.o.v. het geldende
bestemmingsplan “Glane 2005” (zie
bijlage). De raad voor stellen het
bestemmingsplan Glane 2016 op
deze onderdelen gewijzigd vast te
stellen.
9

BSP

17Z00006
17.0001853
23-01-2017

Bouwen vier half-vrijstaande
woningen (twee-tweekappers) aan
de Waterradmolen te de Lutte.
INFO:
Goossen te Pas Bouw, eigenaar van
een plangebied aan de
Waterradmolen op het
Luttermolenveld, verzoekt namens de
aspirant kopers om medewerking
voor de bouw van vier halfvrijstaande woningen (tweetweekappers). In verband met de
woningcapaciteit is destijds voor dit
plangebied in het bestemmingsplan
opgenomen dat uitsluitend
vrijstaande woningen mogen worden
gebouwd. Goossen te Pas is
uitgegaan dat ook half-vrijstaande
woningen mogelijk was afgaande op
bouwvlakken in overige
bestemmingsplannen binnen de
gemeente Losser waar een dergelijk
ontwikkeling wel mogelijk is. Verzoek
is om af te wijken van het geldende
bestemmingsplan middels een Wabo
projectbesluit. Destijds is met het
bouwbedrijf overeengekomen dat in
het totale plangebied maximaal 17
woningen mogen worden gebouwd.
Dit aantal wordt incl. de tweetweekappers niet overschreden.
Luttermolenveld is een woonwijk
waar op sommige locaties wel halfvrijstaande woningen zijn toegestaan.
Doordat er geen sprake is van een
overschrijding van het
overeengekomen aantal woningen is
ruimtelijk/planologisch de vier halfvrijstaande woningen aanvaardbaar.

1. Medewerking verlenen voor de bouw
van vier half-vrijstaande woningen
middels een buitenplanse afwijking van
het bestemmingsplan Luttermolenveld
door het toepassen van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 3º van de
Wabo (project besluit).
2. Planschadeovereenkomst sluiten met
aanvrager.
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WIZ

16Z02925
16.0026160
01-12-2016

Herijking Zorgloket
INFO:
De gemeente Losser heeft haar
zorgloket op mate van
dienstverlening en efficiency
geëvalueerd. Vanaf 1 april 2017
gaat de gemeente Losser
afspraakgericht werken voor
inwoners met vragen aan de teams
Werk & Inkomen, Zorg en Jeugd. Het
zorgloket dat dagelijks op beperkte
uren geopend is komt hiermee te
vervallen.

1. Vanaf 1 april 2017 afspraakgericht
gaan werken voor inwoners met vragen
aan de teams Werk & Inkomen, Zorg en
Jeugd;
2. Het inloopspreekuur van het zorgloket
opheffen;
3. Instemmen met het versturen van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

