GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 42.O (15-10-2019)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
15-10-2019
9:00 - 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 41
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Tijdelijk zanddepot aan de Gildehauserweg te Losser (19Z02263)
Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het
afwijken van het bestemmingsplan Buitengebied voor het gebruik van gronden
ten behoeve van het inrichten van een opslagdepot voor de tijdelijke opslag (3
jaar) van vrijkomende partijen zand afkomstig van uitvoeringswerk-zaamheden
Centrum-plan Losser. De aanvraag heeft betrekking op een locatie gelegen
aan de Gildehauserweg (Dinkyweide) in Losser. Het perceel is in eigendom
van de gemeente Losser. Op grond van de gebruikers-bepalingen van het
geldende bestemmingsplan Buitengebied is het tijdelijk gebruik als gronddepot
niet toegestaan. Middels toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
2, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan uw college
afwijken van het geldende bestemmingsplan en een omgevingsvergunning
verlenen voor het tijdelijk gebruik als zanddepot.
BESLUIT:
Middels toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afwijken van het geldende
bestemmingsplan Buitengebied voor het gebruik van een perceel aan de
Gildehauserweg (Dinkyweide) ten behoeve van het inrichten van een
opslagdepot voor de tijdelijke opslag (3 jaar) van vrijkomende partijen zand
afkomstig van uitvoeringswerkzaamheden Centrumplan Losser.

5

Lokale samenwerkingsagenda Losser 2019-2022 (19Z01768)
De Lokale Samenwerkingsagenda (LSA) is de gezamenlijke agenda van de
voorschoolse voorzieningen, de besturen van primair onderwijs en voortgezet
onderwijs in de gemeente Losser en de gemeente Losser. In de LSA geven we
aan hoe we de krachten gaan bundelen om ieder kind in de gemeente te
stimuleren en te ondersteunen in de ontwikkeling. Daarbij spreken we af dat de
visie die hierin verwoord is, leidend is voor de bestuurlijke partners die zich
verbinden aan de LSA.
BESLUIT:
1. De lokale samenwerkingsagenda vaststellen.
2. Wethouder Prins mandateren om namens het college de lokale
samenwerkingsagenda te ondertekenen.

6

Kwalitatief programmeren woningbouw (18Z02812)
Op 9 juli 2019 heeft uw college van burgemeester en wethouders besloten in te
stemmen met de Regionale Woonprogrammering Twente 2019. In het
technisch beraad van de raad op 27 augustus 2019 heeft de raad aangegeven
dat een nadere uitwerking van kwalitatief programmeren de voorkeur heeft.
Naar aanleiding daarvan heeft op 17 september 2019 ambtelijk overleg tussen
gemeente en provincie plaatsgevonden. In dit ambtelijk overleg heeft de
provincie namens de gedeputeerde aangegeven dat zij in kan stemmen met
het kwalitatief programmeren in de gemeente Losser. De uitwerking van
kwalitatief programmeren vindt plaats in de op te stellen Woonvisie Losser
2020-2030.
BESLUIT:
De raad informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

