GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 24.O (09-06-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
09-06-2020
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 23
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Beantwoording vragen Burgerforum ex artikel 39 RvO (20Z01254)
Op 14 mei 2020 heeft Burgerforum het college een aantal
vragen gesteld op grond van artikel 39 van het ‘Reglement
van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden
van de gemeenteraad van Losser’. De vragen hebben
betrekking op het afvalbrengpunt Losser.
Voorgesteld wordt middels bijgaande brief deze vragen te
beantwoorden.
BESLUIT:
Met bijgestelde brief de vragen van Burgerforum aangaande het
afvalbrengpunt beantwoorden.

5

Aankoop perceel bosgrond aan de Oude Dijk/Dinkel bij Beuningen
(20Z00721)
In verband met de duurzame instandhouding van het
landgoed zijn eerder afspraken gemaakt met Singraven over
het realiseren van enkele woningen, te compenseren door
investeringen in nieuw groen en maatschappelijke
voorzieningen. Achteraf bleek dat een wandelommetje voor
Beuningen langs de Dinkel niet gerealiseerd kon worden
omdat de eigendom van de ondergrond niet verworven kon
worden door Singraven. Dat is de gemeente wel gelukt.
Na aankoop van het onderhavige bosperceeltje zal een strook
grond langs Dinkel overgedragen worden aan Singraven en
de rest van het bosperceel uitgeruild en/of overgedragen
worden aan aangrenzende grondeigenaren.
In verband met de aankoop is afgesproken dat een situatie
rond een paardenstal aan de Oude Postweg opgeschoond zal
worden en dat enkele al lang aanwezige voorzieningen
landschappelijk en planologisch ingepast zullen worden. De
stal zelf is reeds als zodanig bestemd in het Bestemmingsplan
Buitengebied.
BESLUIT:
1. In te stemmen met de aankoop en overdracht van het

bosperceel overeenkomstig bijgaande koopovereenkomst
met bijlagen;
2. In principe medewerking te verlenen aan het planologischjuridisch
mogelijk maken van een mestopslagplaat,
paardrijbak en opslagruimte aan de Oude Postweg in
combinatie met een kwaliteitsinvestering door opschoning,
onderhoud en landschappelijke inpassing van het perceel,
zoals geregeld in de bijgaande koopovereenkomst.

6

Meicirculaire gemeentefonds 2020 (20Z01407)
Recentelijk is de meicirculaire 2020 gepubliceerd. Deze
circulaire heeft financiële consequenties voor de
gemeentelijke (meerjaren)exploitatie. In bijgevoegde raadsinfo
zijn deze effecten aangegeven.
BESLUIT:
De raad met bijgestelde raadsinfo informeren over de meicirculaire 2020.

7

Voorjaarsnota 2020 - 2024 (20Z00864)
De Voorjaarsnota maakt onderdeel uit van de planning- en
controlcyclus van de gemeente Losser. De nota is een
combinatie van de tussentijdse rapportage over lopend
begrotingsjaar (2020) en de meerjarige beleidsmatige en
financiële kaders (2021 t/m 2024). De concept-Voorjaarnota
ligt nu ter besluitvorming voor.
BESLUIT:
1. Instemmen met de gewijzigde concept-Voorjaarsnota
2020 – 2024.
2. Instemmen met het voorgelegde raadsvoorstel.
3. Instemmen met het gewijzigde persbericht.

