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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 14 DECEMBER 2021 

 
Aanwezig: dr. L.J. de Graaf, burgemeester 

mr. E.T. Halman-van der Linden, MBA, gemeentesecretaris   
  dhr. J.R.C. van Everdingen, MSc, wethouder 

dhr. G.J. Spelt, wethouder  
 
Raadzaal 

 
 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 
2021 
 
Vastgesteld. 
 

BEDRIJFSVOERING  
 
1. Jaarverslag commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Lopik 2018, 2019 en 
2020  
 
Besluit college  

• Het jaarverslag commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Lopik 2018, 2019 
en 2020 voor kennisgeving aannemen; 

• Kennisnemen van de adviezen van de commissie; 

• Met inachtneming van het gesprek van 8 november 2021 constateren dat de 
adviezen niet geheel kunnen worden opgevolgd en vooralsnog leidraad zijn als er 
een doorontwikkeling mogelijk is en dit via een procesantwoord melden; 

• Het jaarverslag commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Lopik 2018, 2019 
en 2020 ter informatie door zenden naar de gemeenteraad als inkomend stuk. 

 
Raad: nee 
 
2. Vervangingsbesluit  

 
Besluit college  

•  Vaststellen vervangingsbesluit en handboek vervanging gemeente Lopik. 
 

Raad: nee 
 

DIENSTVERLENING 
 
1. Raadhuisplein 1 aanwijzen als mogelijkheid tot briefadres  

 
Besluit college  

•  Raadhuisplein 1 aanwijzen als mogelijkheid tot briefadres. 
 
Raad: nee 
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2. Invoering nieuwe wet inburgering  

 
Besluit college  
 

1. Constateren dat de Invoering nieuwe Wet Inburgering niet kan met de middelen die 

hiervoor door het Rijk worden verstrekt: 

2. Toekennen subsidieaanvraag Vluchtelingenwerk MN van € 33.656 voor 

maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject;  
3. De raad voor te stellen (bij de jaarrekening) bedrag van € 9.000 (niet bestede 

uitvoeringskosten inburgering 2021) van 2021 naar 2022 ten behoeve van de dekking 
van de subsidieaanvraag Vluchtelingenwerk MN voor maatschappelijke begeleiding 
en het participatieverklaringstraject; 

4. Offerte van WESS van € 11.453 om statushouders te begeleiden bij het vinden van 
werk of studie; 

5. Offerte van WESS van € 1.080 voor de module arbeidsmarktparticipatie (MAP) 
onderdeel Lopik; 

6. Informeren van de raad over de stand van zaken rondom de invoering van de wet 
inburgering door middel van bijgevoegde memo. 

 
Raad: nee 
 
3. Samenwerking sociaal-recreatief Wmo-vervoer per 2024  

 
Besluit college  

• Akkoord gaan met een samenwerking met 22 Utrechtse gemeenten (U16 + Eemland-
Heuvelrug) voor de inkoop, het contractmanagement en opdrachtgeverschap van het 
nieuwe contract sociaal recreatief Wmo-vervoer per 1 januari 2024; 

o Hiervoor als 22 gemeenten een lichte samenwerkingsvorm kiezen; 
o Hiervoor als 22 gemeenten een gezamenlijk beheerorgaan organiseren; 
o Hiervoor als 22 gemeenten een inkoopstrategie opstellen; 

• Een blijvende samenwerking met de provincie Utrecht inrichten over een goede 
afstemming tussen openbaar vervoer (OV), aanvullend openbaar vervoer (AOV) en 
doelgroepenvervoer, met als doel een toegankelijk vervoerssysteem in de regio voor 
iedereen; 

• De gemeenteraad hierover informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.  
 
Raad: nee 
 
4. Aanwijzen stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.  

 
Besluit college  

• De volgende stembureaus aan te wijzen voor de gemeenteraadsverkiezingen van  
16 maart 2022: 
1. Gemeentehuis 
2. Gemeentewerf Lopik 
3. Dorpshuis De Schouw 
4. Schep Partyservice 
5. Ver. gebouw Jaarsveld 
6. In ’t Witte Paard 
7. Buurthuis ’t Wilgegat 
8. Dorpshuis Benschop 
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9. Buurthuis de Triangel 
10. Dorpshuis Polsbroek 

 
Raad: nee 
 

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1. Elektrische laadpalen  

 
Besluit college  

• De bezwaarschriften Z.004328 en Z.004327 tegen het besluit om elektrische 
laadpalen op dertien locaties te plaatsen in de gemeente Lopik niet-ontvankelijk 
verklaren; 

• Het bezwaarschrift Z.004264 tegen de plaatsing van een laadpaal op de Baronieweg 
te Polsbroek ontvankelijk verklaren en het bestreden besluit gedeeltelijk herroepen 
door de locatie Baronieweg te laten vervallen; 

• Bezwaarmakers op de hoogte stellen van de beslissingen met bijgaande beslissing 
op bezwaar. 

 
Raad: nee 
 
2. Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen openbare ruimte  

 
Besluit college  

• Bijgevoegd raadsvoorstel inzake de actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen 
voor de openbare ruimte aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 
Raad: ja 
 
3. Ontwerp-omgevingsvisie gemeente Woerden  

 
Besluit college  

•  De ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Woerden voor kennisgeving 

aannemen. 
 
Raad: nee 
 
 
Lopik, 21 december 2021 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    …………………….. 
 


