GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 3.O (14-01-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
14-01-2020
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 2
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Plaatsing trekkershutten Oldenzaalsestraat 135 A te Losser (19Z03398)
De eigenaresse van het perceel Oldenzaalsestraat 135 A te Losser heeft
verzocht medewerking te verlenen aan de plaatsing van 2 trekkershutten voor
het kleinschalig kamperen aan de Oldenzaalsestraat 135 A te Losser. Het
verzoek is in overeenstemming met het geldende ruimtelijke en toeristisch
recreatieve beleid. Het bestemmingsplan laat plaatsing niet zondermeer toe.
Voorgesteld wordt om met toepassing van artikel 2.1. van de “Beleidsregels
Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser” medewerking
te verlenen.
BESLUIT:
Met toepassing van artikel 2.1. van de "Beleidsregels Planologische
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser" medewerking verlenen aan
de realisatie van twee trekkershutten op het perceel Oldenzaalsestraat 135 A
te Losser.

5

Raadsinformatie brief motie gemeenteraad pilot Lutterzandvisie
(19Z02496)
De gemeenteraad heeft op 17-9-2019 een motie aangenomen waarin het
college van B&W wordt opgedragen om de mogelijkheid van een pilot in het
kader van de Omgevingswet voor de diverse ontwikkelingen in en rondom het
Lutterzand te onderzoeken en de werkgroep Omgevingswet hierbij te
betrekken.
Door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief wordt de raad
geantwoord dat een pilot voor een gebiedsvisie voor het Lutterzand niet
mogelijk is.
BESLUIT:
De gemeenteraad conform gewijzigde raadsinformatiebrief informeren over de
afhandeling van de motie van 17 september 2019 inzake het Lutterzand.

6

Verlenging zittingsduur leden Participatieraad Sociaal Domein (17Z02779)
Op 25 augustus 2015 heeft het college de leden van de Participatieraad
Sociaal Domein, conform voordracht, per 1 september 2015 benoemd voor
een periode van vier jaar.
De zittingsduur van de leden is maximaal vier jaar. Deze periode kan éénmaal
met vier jaar worden verlengd.
De voorzitter van de Participatieraad vraagt verlenging van de zittingsduur voor
twee leden alsmede voor hem zelf.
BESLUIT:
De herbenoeming van de heer H. Stopel, mevrouw I. Davina-Bakker en de
heer R.J.G Swennenhuis als lid van de Participatieraad Sociaal Domein voor
een periode van maximaal vier jaar vanaf 1 september 2019, te bevestigen.

7

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODT in verband met Wnra
(19Z03371)
De Omgevingsdienst Twente voert voor de gemeenten in Twente en de
provincie taken uit op het gebied van milieu.
Daartoe is een Gemeenschappelijke Regeling in het leven geroepen. De Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) maakt een wijziging van de
regeling noodzakelijk. De CAO-gemeenten is niet meer automatisch van
toepassing op gemeenschappelijke regelingen. Om toch een CAO te kunnen
afsluiten, is onder de vlag van de VNG een werkgeversvereniging in het leven
geroepen. Om te kunnen deelnemen aan deze vereniging is een wijziging van
de GR noodzakelijk.
BESLUIT:
1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.
2. De raad voorstellen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente.
3. De raad voorstellen geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het
algemeen bestuur van Omgevingsdienst Twente ten aanzien van het ontwerpbesluit van het algemeen bestuur om toe te treden tot de nieuw opgerichte
werkgeversvereniging van de VNG voor niet-gemeenten.

