GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 10.O (05-03-2019)

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
Datum

05-03-2019

Tijd

9:15 - 12:00

Locatie

Kamer Burgemeester

Voorzitter

C.A.M. Kroon

Aanwezigen

J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

Toelichting

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.
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Verslag BenW week 9
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Portefeuilleverdeling college
Wethouder van Essen is op 27 februari 2019 benoemd als wethouder
van de gemeente Losser. Dit betekent dat de portefeuilleverdeling van
het college opnieuw dient te worden vastgesteld. Daarnaast moet de
vertegenwoordiging van wethouder Van Essen (als plaatsvervanger) in
enkele verbonden partijen formeel worden vastgesteld
BESLUIT:
1. De portefeuilleverdeling, inclusief de aanwijzing van de locoburgemeesters, vaststellen.
2. De gemeenteraad op de hoogte brengen van de vastgestelde
portefeuilleverdeling.
3. Wethouder Van Essen aanwijzen als plaatsvervangend lid van het
algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente en van het
Openbaar Lichaam Crematoria Twente.

5

AB-vergadering Regio Twente 6 maart 2019
Op 6 maart 2018 staat de eerstvolgende vergadering van het algemeen
bestuur van de Regio Twente gepland. Vooraf worden de gemeentelijke
standpunten met betrekking tot de inhoudelijke agendapunten
vastgesteld in het college. Deze standpunten worden meegegeven aan
de gemeentelijke vertegenwoordiger, burgemeester Kroon. Volgens de
nieuwe procedure uit het Beleidskader Verbonden Partijen wordt de
gemeenteraad ingelicht over de door het college ingenomen standpunt.

BESLUIT:
1. Het gemeentelijke standpunt ten aanzien de agenda voor de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente van 6
maart 2019 vaststellen.
2. De raad door middel van een raadsinformatiebrief van dit standpunt
op de hoogte brengen.
6

Procedure terugnemen/wijzigen raadsvoorstellen
De afspraken over het terugnemen en wijzigen van eenmaal door het
college aan de raad aangeboden voorstellen waren niet duidelijk.
Daarom zijn de afspraken in een notitie op een rij gezet. Waar nodig
zijn de afspraken verduidelijkt. De notitie wordt ter kennisneming aan
uw college aangeboden.
BESLUIT:
Kennisnemen van de Notitie terugnemen/wijzigen raadsvoorstellen.
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Herbouw voormalig bedrijfsgebouw Jopkeweg 2-2A Losser
Er is een verzoek gedaan voor herbouw van een voormalig
bedrijfsgebouw Jopkeweg 2-2A te Losser. De locatie is gele-gen in de
gemeenten Losser en Enschede. De bestemming van de locatie in het
bestemmingsplan Buitengebied is “Agrarisch bedrijf”. De agrarische
activiteiten zijn gestaakt waardoor niet wordt gebouwd ten dienste van
de bestemming en daardoor geen medewerking kan worden verleend
aan de herbouw van de schuur.
Indien medewerking wordt verleend aan een afwijking van het
bestemmingsplan is aanvrager bereid landschapontsierende bebouwing
(in de gemeente Enschede) te slopen en de bouwrechten hiervoor op te
heffen. Tevens zal op het erf een voormalige stookgelegenheid worden
gesloopt. Door de sloop ontstaat er een kwaliteitsverbetering in het
landschap en van het erf. Geadviseerd wordt maatwerk toe te passen en
medewerking te verlenen aan herbouw van de schuur middels een Wabo
projectafwijkingsbesluit procedure. Er is geen verklaring van geen
bedenking noodzakelijk van de Raad. Herbouw van de schuur valt onder
de aangewezen categorieën waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen niet is vereist.
In het eerstvolgend verzamelplan partiële herziening bestemmingsplan
Buitengebied kan de huidige bestemming worden gewijzigd in Wonen
Voormalig Boerderij.

BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan de herbouw van het voormalig agrarisch
bedrijfsgebouw middels een Wabo projectafwijkingsbesluit procedure.
2. Voor de sloopverplichting en het opheffen van de bouwrechten een
overeenkomst sluiten met aanvrager.
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Subsidieverlening 2019 St. Fundament
St. Fundament heeft voor het jaar 2019 een jaarwerkplan en begroting
ingediend ter verkrijging van budgetsubsidie voor dit jaar. De
documenten zijn tijdig ingediend en voorzien van de noodzakelijke
informatie voor het verlenen van subsidie. Gelet hierop kan een
budgetsubsidie worden verleend van € 1.424.865 voor het jaar 2019.
Definitieve vaststelling van de subsidie 2019 vindt te zijner tijd plaats
op basis van de dan beschikbare jaarstukken van Fundament.
BESLUIT:
1. Instemmen met het jaarwerkplan en de begroting 2019 van
Fundament.
2. Voor het jaar 2019 een budgetsubsidie verlenen van €1.424.865 voor
de onderdelen bibliotheekwerk, muziekonderwijs, welzijn en VVE.
3. Fundament informeren door middel van bijgaande conceptsubsidiebeschikking.
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Vaststellen bestemmingsplan “Kerkstraat 30, Losser”
In 2016 is de woning Kerkstraat 30 te Losser gesloopt. Nijhuis
Bouwmanagement uit Oldenzaal heeft op 27 oktober 2017 een verzoek
ingediend voor een bestemmingsplanwijziging van het perceel ten
behoeve van de bouw van een appartementencomplex met 13
woningen voor starters en ouderen. Op 4 september 2018 heeft uw
college met dit verzoek ingestemd. Het ontwerpbestemmingsplan
“Kerkstraat 30, Losser” heeft van 3 januari 2019 tot en met 13 februari
2019 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er géén zienswijzen
ingediend. Met dit voorstel wordt de raad voorgesteld het
bestemmingsplan vast te stellen.
BESLUIT:
De raad voorstellen te besluiten:
1. het ontwerpbestemmingsplan "Kerkstraat 30, Losser" zoals dat ter
inzage heeft gelegen en tevens langs elektronische weg beschikbaar is
gesteld(NL.IMRO.0168.01BPPH28305-0301) ongewijzigd vast te stellen;
2. op grond van artikel 6.12 lid 2 Wet ruimtelijke ordening geen
exploitatieplan vast te stellen.

