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1

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

2

Verslag BenW week 37
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

“Beken en Bleken van Losser”: subsidieaanvraag en cofinanciering in het
kader van de Erfgoeddeal (20Z01878)
Op 21 februari 2019 is de Erfgoeddeal ondertekend in Den
Haag. Het is een afspraak voor en door 13 partners, bestaande uit
maatschappelijke organisaties en overheden (waaronder de VNG).
Er is een programmabureau en een stuurgroep opgericht om vorm en
inhoud aan de Erfgoeddeal te geven.
Het programmabureau zoekt aansprekende voorbeelden van
plekken die gaan veranderen en waar erfgoed een rol van
betekenis kan spelen. Vanuit de kracht van het erfgoed draagt
het programmabureau bij aan de realisatie van de transities
en opgaven in de fysieke leefomgeving (klimaatadaptatie,
energietransitie, groei en krimp, leefbaarheid). Vanuit de
Erfgoeddeal wordt financieel bijgedragen aan goede
voorbeeldprojecten zodat kennis breed wordt gedeeld.
Vanuit de integrale aanpak van het centrum van Losser, in
samenhang met de verbinding tussen centrum en Dinkeldal
(zoals vastgelegd in de visies ‘Parapluplan centrum Losser’ en
‘Losser aan de Dinkel’), is de afgelopen periode gewerkt aan
het projectvoorstel “Beken en Bleken van Losser”. Dit
voorstel, waarin is meegedacht vanuit het programmabureau
Erfgoeddeal, verwoord op welke wijze Losser invulling kan
geven aan de doelstellingen van de Erfgoeddeal en is
daarmee geschikt als basis voor de subsidieaanvraag.
BESLUIT:
1. Uiterlijk 15 september 2020 de aanvraag decentralisatieuitkering voor
het project "Beken en Bleken van Losser" officieel indienen.
2. Instemmen met een gemeentelijke bijdrage (groot € 560.000,--) aan het
erfgoed-inclusieve deel van het projectvoorstel en het
Programma-bureau Erfgoeddeal daarover infomeren.
3. De gemeentelijke bijdrage dekken uit reeds beschikbare
kredieten en budgetten.
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Bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309
Overdinkel" (19Z02638)
Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied partiële
herziening Hoofdstraat 308-309 Overdinkel” heeft zes weken
ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt mogelijk dat
boven een winkelpand aan de Hoofdstraat 309 twee
appartementen gerealiseerd kunnen worden. Deze worden
uitgevoerd als nul-tredenwoning. Tegelijkertijd komt de
planologisch aanwezige maar feitelijk niet gerealiseerde
woning bij het winkelpand aan de Hoofdstraat 308 te
vervallen. Daarnaast wordt een aantal ondergeschikte
wijzigingen doorgevoerd. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Er is ook geen aanleiding om ambtshalve wijzigingen door te
voeren. Het bestemmingsplan kan dan ook voor vaststelling
aan de gemeenteraad worden aangeboden.
BESLUIT:
De gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsvoorstel
en -besluit voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan
"Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309
Overdinkel" vast te stellen.

