GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 21.O (21-05-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
21-05-2019
9:15 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 20
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2018
Op grond van het Besluit omgevingsrecht dienen burgemeester en wethouders
jaarlijks verslag te doen van de uitvoering binnen het vakgebied vergunningen,
toezicht en handhaving. In het verslag wordt aangegeven waar de beschikbare
capaciteit op in is gezet en of zich bijzonderheden hebben voorgedaan.
Dit wordt ook meegenomen door de provincie in het kader van het
Interbestuurlijk toezicht.
Dit verslag is het eerste integrale verslag, omdat de verantwoording naast
toezicht en handhaving thans ook vergunningverlening betreft.
BESLUIT:
1. Het jaarverslag VTH 2018 vaststellen;
2. Het jaarverslag VTH 2018 bekendmaken aan de gemeenteraad;
3. Het jaarverslag VTH 2018 toesturen naar de provincie.

5

Armoedemonitor 2018 en besteding armoedemiddelen 2019
Eens per twee jaar wordt de Armoedemonitor uitgevoerd. De Armoedemonitor
2018 wordt gepresenteerd in een Raadsbijeenkomst op 21 mei 2019.
Naast de armoedemonitor en de presentatie wordt er een overzicht van de
(beoogde) besteding van armoedemiddelen in 2019 meegestuurd.
BESLUIT:
1. Kennisnemen van de "Armoedemonitor gemeente Losser 2018";
2. Kennisnemen van het bestedingsoverzicht van de middelen ten behoeve
van de bestrijding van de gevolgen van armoede, inclusief de middelen
specifiek bedoeld voor kinderen in armoede situaties;
3. Instemmen met het presenteren van de Armoedemonitor in de
Raadsbijeenkomst op 21 mei 2019.

6

Algemene ledenvergadering VNG Overijssel
Op 24 mei 2019 wordt, als onderdeel van de Overijsselse Bestuurdersdag, de
Algemene Ledenvergadering van de VNG-Overijssel gehouden.
De stukken voor dit formele deel van de vergadering worden voor kennisgeving
aangenomen. Daar waar nodig wordt een standpunt omtrent de agendapunten
ingenomen. Wethouder Nijhuis wordt aangewezen om de gemeente Losser bij
de Algemene ledenvergadering te vertegenwoordigen.
BESLUIT:
1. De stukken voor de Algemene ledenvergadering van de VNG-Overijssel
voor kennisgeving aannemen.

2. De standpunten voor de verschillende agendapunten vaststellen.
3. Wethouder Nijhuis aanwijzen de gemeente bij de Algemene
ledenvergadering te vertegenwoordigen.
7

Beslissing op het ingediende bezwaarschrift tegen de verleende
omgevingsvergunning 4 februari 2019. De omgevingsvergunning voorziet
in het aanleggen van verharding/parkeerplaatsen en het plaatsen van
lichtmasten op het perceel Glanergrensweg 16 in Losser. De vergunning
is verleend ter legalisatie in het kader van een handhavingstraject.
Het ingediende bezwaarschrift wordt, overeenkomstig het advies van de
bezwarencommissie van 15 april 2019, ongegrond verklaard.
BESLUIT:
Overeenkomstig het advies van de commissie van 15 april 2019:
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en;
3. De omgevingsvergunning van 4 februari 2019 ongewijzigd in stand te lat

8

Beleidsplan Wegen Losser 2019 -2028
Op basis van de Wegenwet hebben gemeenten de taak van “Wegbeheerder”.
Om de kaders vast te leggen voor het wegbeheer in Losser, is het Beleidsplan
Wegen Losser 2019 – 2028 opgesteld. Hierin wordt de onderhoudsstrategie
voor het beheer van verschillende typen wegen aangegeven en worden de
kosten die hiermee gemoeid zijn inzichtelijk gemaakt. Ook wordt ingegaan op
de vervangingsopgave.
Voorgesteld wordt om een langjarige Voorziening Onderhoud Wegen en een
Reserve Vervanging Wegen te creëren waaruit jaarlijks de onderhouds- en
vervangingskosten kunnen worden gedekt.
BESLUIT:
1. Instemmen met het Beleidsplan Wegen Losser 2019 – 2028 en de Raad
voorstellen dit beleidsplan vast te stellen, onder voorbehoud van dekking bij de
integrale afweging in de Voorjaarsnota 2019.
2. De Raad voorstellen, onder voorbehoud van dekking bij de integrale
afweging in de Voorjaarsnota 2019, in te stemmen met het instellen van een
"Voorziening Onderhoud Wegen", het instellen van een "Reserve Vervanging
Wegen", het opheffen van de huidige reserve onderhoud wegen en het
overhevelen van het aanwezige saldo
€ 1.432.875 naar de voorziening onderhoud wegen.
3. De Raad voorstellen, onder voorbehoud van dekking bij de integrale
afweging in de Voorjaarsnota 2019, het budget voor Onderhoud Wegen
structureel te verhogen met € 220.000 per jaar
4. Nader onderzoek te doen nader de beste wijze van dekking van de
benodigde middelen voor de investeringen in de vervanging van wegen.
5. Instemmen met de oplossingsrichtingen voor een toekomstbestendige en
duurzame infrastructuur en opdracht geven voor nadere uitwerking van deze
vraagstukken.

