GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 24.O (12-06-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 12-06-2018
Weeknummer 24.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Nijhuis, wethouder Prins, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
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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 23.O
d.d. 05-06-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 23.NO
d.d. 05-06-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

WIJZ

17Z00525
18.0002327
30-05-2018

Beleidsplan schuldhulpverlening
2018-2021
INFO:
De gemeente is, op grond van de
Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening van 2012,
verantwoordelijk voor de integrale
schuldhulpverlening aan haar
inwoners.
De gemeente is verplicht iedere 4
jaar opnieuw een beleidsplan vast te
stellen, waarin staat hoe de
gemeente de integrale
schuldhulpverlening de komende vier
jaar gaat invullen.

1. Instemmen met het Beleidsplan
schuldhulpverlening gemeente Losser
2018-2021.
2. De gemeenteraad voorstellen dit
beleidsplan vast te stellen.

6

BSP

17Z01441
18.0015707
24-05-2018

Wijzigingsplan Ruhenbergerweg
29 te Overdinkel
INFO:
Voorgesteld wordt de agrarische
bedrijfsbestemming op het perceel
Ruhenbergerweg 29 te Overdinkel
via een wijzigingsplan te veranderen
in “Woondoeleinden” waarna op dit
perceel alle voormalige agrarische
opstallen, verharding en
kuilvoerplaten gesloopt worden en de
bouw van 1 nieuwe woning met
bijgebouw mogelijk gemaakt wordt.

1. Instemmen met het concept
bestemmingsplan Buitengebied,
wijzigingsplan Ruhenbergerweg 29 te
Overdinkel
2. Een planschade verhaal
overeenkomst met de eigenaar sluiten.

7

BSP

18Z01539
18.0014345
09-05-2018

Tariefwijziging
binnensportaccommodaties
INFO:
De tarieven van de
binnensportaccommodaties worden
jaarlijks geïndexeerd. Voorgesteld
wordt de huidige tarieven te
indexeren met 2%.

De tarieven van de
binnensportaccommodaties voor
seizoen 2018/2019 indexeren met 2%.
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8

BSP

18Z01145
18.0013453
14-05-2018

Verzoek ministerie BZK omtrent
aardgasvrije wijken
INFO:
In haar brief van 3 april 2018
verzoekt het ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties gemeenten te
starten met proeftuinen voor
aardgasvrije bestaande wijken
en het zoveel en zo snel mogelijk
opleveren van aardgasvrije
nieuwbouwlocaties.

1. Vóór 2021 in NOT-verband een
planning te hebben (een warmteplan)
van de transitie naar aardgasvrij, gericht
op een CO2-arme gebouwde omgeving
in 2050.
2. Vóór 1 juli 2018 aan te melden voor
deelname aan een leerprogramma rond
de proeftuinen voor aardgasvrije
bestaande wijken.
3. Het verzoek van BZK om het zoveel
en zo snel mogelijk opleveren van
aardgasvrije nieuwbouwlocaties voor
kennisgeving aan te nemen.

9

BSP

18Z01780
18.0016415
06-06-2018

Principeverzoek vervangende
nieuwbouw woonperceel
Koppelboerweg 2 De Lutte
INFO:
Jalou B.V. verzoekt het woonperceel
Koppelboerweg 2 te De Lutte te
herontwikkelen. De herontwikkeling
betreft de sloop van alle bestaande
bebouwing en realisatie van een
woning met een maximum inhoud
van 2.000 m3 ten noordoosten van
de huidige bebouwing. Aanvrager
verkrijgt ontwikkelingsruimte op
voorwaarde dat er
kwaliteitsprestaties tegenover staan.
De kwaliteitsprestaties bestaan uit de
landschappelijke inpassing van de
nieuwe bebouwing en sloop van
minimaal 2.500 m2 voormalige
agrarische, landschapontsierende
bebouwing in het buitengebied van
de gemeente Losser. Hiermee wordt
een win-win situatie beoogd. Uw
college wordt geadviseerd onder
voorwaarden in te stemmen met het
verzoek.

1. In principe instemmen met het
verzoek tot realisatie van een woning tot
maximaal 2.000 m3 op de locatie
Koppelboerweg 2 De Lutte, met in
achtneming met de voorwaarden zoals
deze in bijgaande conceptantwoordbrief zijn opgenomen;
2. Verzoeker berichten conform
bijgaande concept-antwoordbrief.

10

BSP

18Z01740
18.0016327
30-05-2018

Verzoek incidentele subsidie
Stichting D'r Oet in Overdinkel
INFO:
Stichting D’r Oet in Overdinkel heeft
een aanvraag ingediend voor de
financiering van de opstartkosten.
Geadviseerd wordt deze aanvraag te
honoreren.

1- Het restant subsidiebudget uit de
eerste subsidieronde eenmalig
toevoegen aan het spoedbudget
2- Incidentele subsidie verlenen van
€ 2.000 aan stichting d’r Oet uit
Overdinkel en dit te dekken uit het
spoedbudget
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BCO

18Z01288
18.0016249
29-05-2018

Jaarrekening 2017 en begroting
2019 Regio Twente
INFO:
Op grond van artikel 35 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen
wordt de gemeenteraad in de
gelegenheid gesteld om het dagelijks
bestuur van de gevoelens over de
ontwerp-begroting van de Regio
Twente te doen blijken. De ontwerpbegroting geeft geen aanleiding tot
het maken van opmerkingen en
wordt met dat advies door middel van
een raadsinformatiebrief aan de
gemeenteraad voorgelegd. Verder
zijn ook de jaarstukken van de Regio
Twente voor 2017 ontvangen. Deze
worden voor kennisgeving
aangenomen.

1.Instemmen met de ontwerp-begroting
2019 van de Regio Twente
2. Via bijgaande raadsinformatiebrief de
gemeenteraad informeren over het
standpunt van het college met
betrekking tot de ontwerp-begroting
2019 van de Regio Twente en daarbij
adviseren geen zienswijzen in te dienen.
3. De jaarrekening 2017 van de Regio
Twente voor kennisgeving aannemen

