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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 12 april 2022 

 
Aanwezig: dr. L.J. de Graaf, burgemeester 
  dhr. J.R.C. van Everdingen, MSc, wethouder 

dhr. G.J. Spelt, wethouder  
 drs. F. Jonker, interim-gemeentesecretaris 

 
 

Locatie: B&W kamer 

 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2022 
 
Vastgesteld. 

 
BEDRIJFSVOERING  

 
1. Verantwoording ENSIA 
 
Besluit college  

• Instemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor de aansluitingen 
DigiD en Suwinet; 

• Instemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor BAG, BGT, BRO 
en WOZ door in te stemmen met de uitkomsten legt het college 
verantwoording af over de kwaliteit en actualiteit van de BAG, BGT, BRO en 
van de BAG, BGT, BRO en WOZ aan de landelijke toezichthouder en het 
ministerie van BZK; 

• De collegeverklaring ondertekenen. Met de collegeverklaring legt het 
college conform de ENSIA-methodiek verantwoording af over de 
informatiebeveiliging aan zowel de raad als aan de landelijke toezichthouders. 
In de verklaring verklaart het college dat de interne beheersingsmaatregelen 
van de gemeente in opzet en bestaan voldoen aan de normen voor DigiD en 
niet voldoen voor Suwinet; 

• De gemeenteraad over de uitkomsten van de ENSIA 2021 informeren 
middels een raadsinformatiebrief; 

•  Accoris Audit Services BV informeren middels Letter of Representation 
(LOR). 

 
Raad: ja  
 
 
2. Concept jaarstukken 2021 

 
Besluit college  

• Concept jaarstukken 2021 vaststellen. 
 
Raad: nee 
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STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1. Begroting Stichtse Groenlanden 

 
Besluit college  

• Indienen zienswijze; 

• De raad informeren via een raadsmededeling. 
 

Raad: ja 
 
 
2. Bestemmingsplan Van Mieropstraat Cabauw 

 
Besluit college  

• De bestemmingsplanprocedure voor dit initiatief niet starten; 

• Instemmen met en ondertekenen van de bijgevoegde brief aan de initiatiefnemers. 
 
Raad: nee 
 
 
Lopik, 19 april 2022 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    ……………………. 


