GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 40. O (02-10-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 02-10-2018
Weeknummer 40.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Nijhuis, wethouder Prins, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:

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 39.O
d.d. 25-09-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 39.NO
d.d. 25-09-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

BSP

Vaststelling
"Paraplubestemmingsplan
standplaatsen"
INFO:
Het “Paraplubestemmingsplan
standplaatsen gemeente Losser”
heeft conform de procedure zoals
opgenomen in afdeling 3.4.
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
voor een periode van zes weken voor
een ieder ter inzage gelegen.
Gedurende deze termijn zijn geen
zienswijzen ingediend. De raad kan
worden voorgesteld het
bestemmingsplan vast te stellen.

1. Raad voor te stellen het
“Paraplubestemmingsplan
standplaatsen” ongewijzigd vast te
stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.1
van de Wet ruimtelijke ordening vast te
stellen.

Ontwerp bestemmingsplan Wonen
aan het Dinkeldal
INFO:
Het voormalig Topcraftterrein aan de
Ravenhorsterweg is in 2007 door de
gemeente aangekocht met het
oogmerk om het terrein te
ontwikkelen voor woningbouw.
Op 20 december 2011 heeft uw
college het besluit genomen om:
1. een bestemmingsplan te
ontwikkelen voor dit terrein;
2. de vereniging CPO Losser bij de
planontwikkeling te betrekken;
3. pas met de feitelijke ontwikkeling
te starten als blijkt dat dit financieel
verantwoord is.
Met dit voorstel wordt de
bestemmingsplanprocedure gestart
en wordt de raad voorgesteld de
grondexploitatie Wonen aan het
Dinkeldal te openen.

1. Instemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Wonen aan
het Dinkeldal en het ontwerp ter inzage
te leggen.
2. a) De raad voor te stellen de nieuwe
grondexploitatie Wonen aan het
Dinkeldal vast te stellen.
b) De raad voor te stellen krediet
beschikbaar te stellen ter hoogte van
€ 4.383.136,c) De raad voor te stellen de kosten in
de grondexploitatie te dekken door de
geraamde opbrengsten uit
grondverkoop en een voorziening ten
laste van het Reserve grondbedrijf te
treffen ter hoogte van € 608.364,- voor
het resterende tekort.
d) De raad voor te stellen de hieruit
volgende wijzigingen in de
gemeentebegroting 2019 aan te
brengen.

6

BSP

18Z01959
18.0020187
13-09-2018

17Z02687
17.0037311
28-08-2018

Conform

Conform
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7
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Zaaknr.
Doc.nr. en
datum
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BSP

17Z02058
17.0042296
20-09-2018

Vaststelling "Notitie
karakteristieke gebouwen centrum
Losser"
INFO:
De ontwerp “Notitie karakteristieke
panden centrum Losser” heeft voor
een periode van zes weken voor een
ieder ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode zijn er vijf zienswijzen
ingekomen. De zienswijzen zijn
samengevat en voorzien van reacties
in de bijgevoegde zienswijzennota. In
de conclusie is aangegeven of, en zo
ja, welke wijzigingen in de notitie
(inclusief bijbehorende inventarisatie
door Het Oversticht) worden
doorgevoerd naar aanleiding van de
zienswijzen. De gemeenteraad kan
worden voorgesteld de notitie
(gewijzigd) vast te stellen.

1. Instemmen met de bijgevoegde
zienswijzennota;
2. Reclamanten overeenkomstig de
zienswijzennota middels een brief
informeren;
3. De gemeenteraad conform
bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen de
“Notitie karakteristieke panden centrum
Losser” gewijzigd vast te stellen.
Conform

