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Besluiten gemeenteraad

Op 16 april vergaderde de gemeenteraad in het raadhuis in Lochem. Hieronder volgt een overzicht van de besluiten
die zijn genomen, met een korte toelichting. De ontwerp-notulen van deze vergadering zijn vanaf ongeveer 10 mei te
vinden op de website van de gemeente.

Bestemmingsplan Exelseweg 10 en Groenedijk 4 Laren
Bij deze functieverandering kan een nieuwe woning worden gerealiseerd, en een oude boerderij worden
hersteld als woning.

1.

Bestemmingsplan Bosheurneweg 6 Barchem
In het kader van functieverandering wordt de agrarische bestemming vervangen door wonen, waardoor een
woning gerealiseerd kan worden.

2.

Heroverwegingsbesluit verzoek bestemmingsplanherziening perceel Laan van Eschede 3 Gorssel
In 2011 besloot de raad, geen medewerking te verlenen aan de bouw van een tweede woning op dit perceel.
Hiertegen is bezwaar gemaakt. De raad besloot de bezwaren ongegrond te verklaren en de oorspronkelijke
weigering in stand te laten.

3.

Milieujaarprogramma 2012 en milieujaarverslag 2011
De wet verplicht de gemeente om jaarlijks een programma en een verslag op te stellen.

4.

Aanvraag bijdrage herstructureringsfonds Sociale Werkvoorziening ten behoeve van Delta
Door het in werking treden per 2013 van de Wet werken naar vermogen moet onder andere de organisatie van
werkvoorzieningsschap Delta worden omgevormd. De gemeenteraad stemt in met het plan daarvoor. De
kosten van de omvorming komen grotendeels voor rekening van het ministerie.

5.

Oprichting Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte (BBOOR)
De gemeente wil samen met BerkelMilieu, Delta, Het Plein, Carion, SCW Gorssel, Cambio, BOB en 2Switch
komen tot een andere aanpak van de openbare ruimte. In dit voorstel worden de uitgangspunten aangegeven
waaraan zo’n bedrijf moet voldoen, en wordt € 80.000 gevraagd voor het opstellen van een bedrijfsplan. De
raad stemt daarmee in, maar wil wel extra aandacht voor de positie van het huidige personeel en de
huisvesting.

6.

Krediet verzamelcontainers en flankerende maatregelen ten behoeve van marktwerking
Met dit voorstel vraagt het college 3 ton voor nieuwe ondergrondse verzamelcontainers. Verder wil men naast
de groene en de grijze een derde container uitzetten, waarin verpakkingsafval kan worden aangeboden. Dit
alles in de aanloop naar een systeem waarin wie meer vuil aanbiedt, ook meer betaalt. De raad stemde in met
de voorstellen onder voorwaarde dat er extra aandacht is voor mensen die in verband met hun gezondheid
meer afval afgeven.

7.

Randvoorwaarden woningbouw De Cloese Lochem
In dit voorstel worden de ruimtelijke randvoorwaarden geschetst waarbinnen plannen voor woningbouw op het
terrein van De Cloese zouden moeten passen. De raad scherpte dit aan tot maximaal 17 te bouwen woningen,
en geen woning in de tuin.

8.

Randvoorwaarden invulling Manegeterrein Lochem
De gemeente heeft de gebouwen van manege De Luchte aan de Koedijk gekocht. Met dit voorstel worden de
uitgangspunten voor invulling van het terrein geschetst. De plannen gaan uit van een woonzorgvoorziening,
een speel/sportvoorziening en woningbouw. De aard van de speelvoorziening en aantal en soort woningen
moeten in het vervolgproces nader worden bepaald.

9.

Plan van aanpak herijking welstandsbeleid
Zowel raad als college vinden het tijd worden om de welstandsbeoordeling bij bouwaanvragen tegen het licht te
houden. De raad ging akkoord met de beschreven aanpak.

10.

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Bussink.
Volgens de wet moet een wethouder in de gemeente wonen, tenzij er redenen zijn voor de gemeenteraad zijn
om daarvan jaarlijks ontheffing te geven. Voor wethouder Bussink, die in Markelo woont, is daartoe voor het
komende jaar weer besloten.

11.
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Memo inzake aanbesteding Huishoudelijke Hulp
Over een motie, waarin het college werd opgeroepen om de aanbesteding op een andere manier te doen,
staakten de stemmen. In de vergadering van 21 mei zal er opnieuw over die motie worden gestemd.

12.
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