GEMEENTE LOSSER
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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 38.O
d.d. 20-09-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 38.NO
d.d. 20-09-2016

Conform akkoord.

4

BSP

16Z01250
16.0008897
14-09-2016

Veiligheidsbeleid Jeugdzorg
gemeente Losser
INFO:
Veiligheid van burgers is een
belangrijke waarde binnen de
gemeente Losser.
Een van de uitgangspunten van de
Jeugdwet (artikel 2.1.lid e) en taken
van de gemeente is het waarborgen
van de veiligheid van de jeugdigen in
de opvoedsituatie waar ze opgroeien.
In het jeugdbeleid Losser 2015-2019
staat dat de gemeente Losser als
uitgangspunt heeft dat kinderen zich
veilig kunnen ontwikkelen.
In deze notitie wordt een kader
geschetst voor het veiligheidsbeleid in
het kader van de Jeugdzorg van de
gemeente Losser.

1. Het veiligheidsbeleid Jeugdzorg
gemeente Losser vast te stellen.
2. De gemeenteraad te informeren
door middel van bijgevoegde
raadsinformatie.

5

OW

16Z01914
16.0013185
19-09-2016

Het onttrekken van wegen aan het
openbaar verkeer ingevolge de
Wegenwet
INFO:
Tijdens de vaststellingsprocedure van
de wegenlegger in 2008 zijn een aantal
zienswijze ingediend die kunnen
worden aangemerkt als een verzoek
om onttrekking van de betreffende
wegen aan het openbaar verkeer.
Daarnaast hebben een aantal wegen
in de periode 2008 tot nu hun
openbare functie verloren of zijn
verdwenen. Voorafgaand aan
actualisatie van de wegenlegger
moeten deze wegen onttrokken
worden aan de openbaarheid.
Vervolgens kan tot bijwerking en
vaststelling van de wegenlegger
worden overgegaan.
Argument:
- Het actualiseren van de wegenlegger.

De gemeenteraad, gelet op artikel 9,
lid 1 en artikel 11, lid 1 en 2 van de
Wegenwet, voor te stellen een 17-tal
wegen c.q. weggedeelten te
onttrekken aan het openbaar verkeer
en de Wegenlegger hierop aan te
passen.
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6

OW

16Z01914
16.0013186
19-09-2016

Het openbaar verklaren van
wegen/weggedeelten ingevolge de
Wegenwet.
INFO:
Tijdens het verzamelen van mutaties in
het wegennet, ten opzichte van de
vorige vaststelling van de wegenlegger
2008, is gebleken dat een aantal
wegen een ontsluitings- en/of
verbindingsfunctie hebben gekregen.
Na het openbaar verklaren van deze
wegen door de Raad kunnen de
betreffende wegen worden
opgenomen in de wegenlegger.
Argumenten:
- Het actualiseren van de wegenlegger;
- Het waarborgen van doorgaande
fietsverbindingen.

De gemeenteraad, gelet op artikel 5
van de Wegenwet, voor te stellen een
8-tal wegen c.q. weggedeelten te
bestemmen voor het openbaar
verkeer.

7

BSP

16Z02524
16.0016740
20-09-2016

Primos 2016
INFO:
Op 15 september 2016 heeft de
provincie Primos 2016 naar alle
gemeenten toegestuurd. De provincie
wenst voor de periode 2017 t/m 2026
nieuwe afspraken te maken,
gebaseerd op Primos 2016, die voor
de gemeente Losser uitkomt op een
huishoudensgroei van 397. Dit aantal
is lager dan werd verwacht op basis
van Primos 2013. Deze daling heeft
gevolgen voor de
woningbouwprogrammering.

1. Kennis te nemen van Primos 2016.
2. Kennis te nemen van bijgaande
memo „beoordeling cijfers
Primos 2016‟.
3. Middels bijgaande
raadsinformatiebrief de raadsleden te
informeren.
4. Een ambtelijke werkgroep in te
stellen die de consequenties van
Primos 2016 en keuzemogelijkheden
voor de woningbouwprogrammering in
beeld brengt.
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OW

16Z00175
16.0012275
14-09-2016

Verkoop bouwkavels voor
particulier opdrachtgeverschap.
INFO:
In aansluiting op de motie van de raad
d.d. 11 november 2014 inzake
vermarkten van bouwkavels, ruilgronden en vastgoed is er een notitie
geschreven over vermarkten van
bouwkavels voor particulier
opdrachtgeverschap. De beleidsnotitie
over vermarkten van ruil-gronden en
vastgoed zal na totstandkoming van de
woonvisie opgemaakt worden. Primair
is deze beleidsnotitie erop gericht
richtlijnen te geven om het
uitgifteproces van bouwkavels te
bevorderen waarbij rekening gehouden
wordt met de trends en ontwikkelingen
uit de markt.

1. De beleidsnotitie verkoop
bouwkavels voor particulier
opdrachtgeverschap, als concept
beleidsnotitie vast stellen. De
beleidsnotitie bevat de volgende
belangrijkste beslispunten:
1- De verkoop van bouwkavels door
gemeente uit laten voeren.
2- Afschaffen huidige
kaveluitgiftebeleid waarbij kopers zich
betaald laten inschrijven en op
volgorde van positie op de lijst kavels
aangeboden krijgen.
3- Invoeren nieuw kaveluitgiftebeleid
waarbij kopers zich vrijblijvend,
digitaal, kunnen laten inschrijven en
waarbij de toewijzing niet langer
gekoppeld is aan de inschrijfdatum.
Per plan zal gekeken worden welke
verkoopwijze, (loting, openbare
inschrijving, wie het eerst komt wie het
eerst maalt) het beste aansluit op de
markt.
4- In te stemmen met het
overgangsbeleid waarbij de
kandidaten die nu ingeschreven staan
op de lijst voor bouwgrond zich nog 3
jaar op de “oude” regeling kunnen
beroepen.
5- Voorafgaand aan de start verkoop
van een project een uitgifteplan door
het college van burgemeester en
wethouders vast laten vaststellen.
6- Invoeren reserverings/betalingstermijnen.
7- Invoeren stimuleringsmaatregel.
In te stemmen met € 6.000,-- kosten
voor uitvoering van de marketing van
de plangebieden Luttermolenveld en
de Geurmij . Deze kosten komen ten
laste van de grondexploitatie
Luttermolenveld nummer
31.9020200.M15.34364.0 en De
Geurmij nummer
131.9020500.M15.34364.0
2. De concept-beleidsnotitie in de
inspraakprocedure brengen.
3. De raad te informeren door middel
van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

