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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 4.O
d.d. 24-01-2017

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 4.NO
d.d. 24-01-2017

Conform akkoord.

4

OW

Visie “Kwaliteitsimpuls De Lutte”
INFO:
In het centrum van De Lutte zijn
omvangrijke maatregelen op het
gebied van onderhoud en vervanging
van voorzieningen in de openbare
ruimte noodzakelijk. Daarnaast is er
sprake van actuele ruimtelijke
ontwikkelingen en verschillende
(particuliere) initiatieven. Deze
ontwikkelingen samen bieden de
kans om tot een kwaliteitsimpuls in
De Lutte te komen met als doel de
leefbaarheid in de kern De Lutte te
behouden en te versterken.
Om deze kans te benutten is
gekozen voor een integrale aanpak
en een uitvoerig plan- en
participatieproces dat in de tweede
helft van 2016 is doorlopen. Het
visiedocument “Kwaliteitsimpuls De
Lutte” is het resultaat van dit proces
en vormt het kader stellend
document voor de verdere uitwerking
die moet leiden tot een
daadwerkelijke kwaliteitsimpuls in De
Lutte

1. Kennis nemen van het plan- en
participatieproces “Kwaliteitsimpuls De
Lutte”
2. Kennis nemen van en instemmen met
het visiedocument “Kwaliteitsimpuls De
Lutte”, bestaande uit:
- de “Inrichtingsvisie “Kwaliteitsimpuls
De Lutte”,
- een beeldende samenvatting
bestaande uit twee A0-panelen “Verkeer
en Landschap” en “Visie Centrum”
- de verkeerskundige onderbouwing.
3. Kennis nemen van de aanzet voor
een uitvoeringsprogramma
“Kwaliteitsimpuls De Lutte” en de
bijbehorende indicatie van de
investeringsopgave.
4. De raad voorstellen:
a. Het visiedocument “Kwaliteitsimpuls
De Lutte” vast te stellen als kader
stellend document ten behoeve van de
verdere uitwerking in deelprojecten
binnen een uitvoeringsprogramma en
mogelijke subsidie- verwerving.
b. Restkredieten project “Herinrichting ’t
Rot” toe te voegen aan het reeds
beschikbare investeringskrediet
“Kwaliteitsimpuls De Lutte”.
5. Na raadsbesluit het reeds
beschikbare krediet aanwenden voor:
- concrete uitwerking van fase I (delen
van Essenweg, Lossersestraat,
Irenestraat en Dorpstraat),
- het uitwerken van een “Schetsontwerp”
voor het centrumplein De Lutte.
6. Voor het nog ongedekte deel van de
benodigde financiële middelen op zoek
gaan naar dekking

17Z00268
17.0002817
20-01-2017
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5

BSP

17Z00199
17.0003179
17-01-2017

Vaststellen uitgangspunten
grondexploitaties 2017
INFO:
De uitgangspunten voor de
grondexploitaties worden jaarlijks
vastgesteld. Aan uw college wordt
voorgesteld om de prijzen voor
bouwgrond aan te passen aan de
ontwikkelingen in de markt en om de
rekenrente voor de grondexploitaties
vast te stellen op 2,29%.

Notitie van Uitgangspunten
grondexploitaties Losser vaststellen.

6

VH

16Z02325
17.0001153
10-01-2017

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift tegen een
omgevingsvergunning voor het
kappen van een conifeer op het
perceel Hoofdstraat 52.
INFO:
De ingediende bezwaren kunnen
ongegrond worden verklaard. Ze
geven geen aanleiding om het
bestreden besluit te herroepen. De
omgevingsvergunning kan daarom in
stand blijven.

Overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 19
december 2016, het bezwaarschrift:
1. ontvankelijk te verklaren;
2. ongegrond te verklaren en;
3. het bestreden besluit van 30
september 2016 ongewijzigd in stand te
laten.

7

BSP

16Z01250
16.0020875
27-10-2016

Protocol calamiteiten jeugdzorg en
maatschappelijke ondersteuning
en protocol maatschappelijke
onrust (PMO)
INFO:
Met de wet op de Jeugdhulp en de
WMO 2015 komen calamiteiten
nadrukkelijker op de lokale politieke
agenda te staan. De problematiek
van mensen is soms zo complex,
onvoorspelbaar en kan zo snel
escaleren dat calamiteiten niet altijd
voorkomen kunnen worden.
Onderliggende protocollen
calamiteiten jeugdzorg en
maatschappelijke ondersteuning en
Maatschappelijke onrust (PMO) zijn
een handleiding hoe te handelen bij
een calamiteit.
Het protocol calamiteiten Jeugdzorg
en maatschappelijke ondersteuning
gaat met name over hoe te handelen
bij calamiteiten binnen de Jeugdzorg
en WMO. Ontstaat echter (door deze
calamiteit) maatschappelijke onrust,
dan treedt het bijgevoegde protocol
Maatschappelijke onrust (PMO) in
werking.

1. Het protocol calamiteiten Jeugdhulp
en maatschappelijke ondersteuning en
het protocol maatschappelijke onrust
vast te stellen.
2. De raad middels de bijgevoegde
raadsinformatiebrief te informeren.

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 31-01-2017
Weeknummer 5.O

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

