GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 3.O (18-1-2022)
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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
18-01-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. van Essen, G. Kok, 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

Derde voortgangsrapportage Pitstop projecten (20Z02667)
Op 15 december 2020 heeft de raad besloten het Actieplan
Pitstop uit te voeren om daarmee uitvoering van een aantal
ambities te versnellen.
Conform de wens van de raad rapporteert het college
viermaandelijks over de voortgang van de uitvoering van 19
projecten.
In de derde voortgangsrapportage brengt het college verslag
uit over de periode september t/m december 2021.
BESLUIT:
De raad te informeren over de voortgang van de uitvoering
van het Actieplan Pitstop door middel van de derde
voortgangsrapportage Pitstop projecten.

5

Uitbreiding streekproductenmarkt 2022 e.v. (21Z03165)
Het concept van de streekproductenmarkt in Losser bestaat
sinds 2013. Sinds 2017 valt de streekproductenmarkt – ook
wel boerenmarkt genoemd - onder rekening en risico van
Centrum Management Losser (CML).
Sinds eind 2020 kan de streekproductenmarkt jaarrond
maandelijks worden georganiseerd op elke laatste zaterdag
van de maand.
Centrum Management Losser (CML) heeft ambitieuze
plannen voor de streekproductenmarkt en heeft een verzoek
tot uitbreiding van het aantal kramen ingediend. Het college is
bereid daaraan mee te werken mits er draagvlak is onder de
ondernemers en inwoners van het centrum voor de daarbij
behorende besluiten. Middels een te volgen
inspraakprocedure wordt het draagvlak afgetast.
BESLUIT:
1. Instemmen, onder voorbehoud van het definitieve benodigde
verkeersbesluit, met het verruimen van het aantal kramen van
de streekproductenmarkt zodat CML de mogelijkheid heeft
om de markt te laten groeien tot 45 kramen.
2. Instemmen met het ontwerp-verkeersbesluit ten behoeve

van de benodigde verkeersmaatregelen.
3. Het ontwerp-verkeersbesluit op grond van de
Inspraakverordening ter inzage leggen.
6

Beleid ambtelijke integriteit en de klachtenregeling ongewenst gedrag
(22Z00077)
De gemeente Losser heeft de normen en regels rondom
integriteit opgenomen in de Nota ambtelijke integriteit
gemeente Losser. Deze nota is opgesteld in 2005. Omdat deze
verouderd is, is de nota geactualiseerd op basis van de huidige
wet- en regelgeving. Dit heeft geleid tot een beleid ambtelijke
integriteit. Onderdeel van dit beleid betreft de aansluiting bij de
Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de
Decentrale Overheid en daaraan gekoppeld de bijbehorende
klachtenregeling
BESLUIT:
1. Instemmen met het geactualiseerde beleid ambtelijke integriteit
2. In vervolg daarop (als voorgenomen besluit) instemmen
met de aansluiting bij de Landelijke Klachtencommissie
Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid, met
inachtneming van de bijbehorende regeling
3. Overleg te voeren met de Ondernemingsraad over
aansluiting bij de LKOG en bijbehorende regeling en als
dit tot instemming leidt, dit besluit als definitief te beschouwen.

