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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 21 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 
 
Afwezig: dhr. G.J. Spelt, wethouder  
 
digitaal 

 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 
2021. 
 
Vastgesteld 
 

DIENSTVERLENING 
 
1. Beleidsregels minimaregelingen 

 
Besluit college  

• De beleidsregels minimaregelingen maatschappelijke participatiegemeente Lopik 
vaststellen. 

 
Raad: nee 
 
 
2. Inkoop beschutte werkplekken 2023 

 
Besluit college  

• WerkwIJSS een garantie afgeven voor 11 fte beschut werk voor het jaar 2023; 

• Kansis een garantie afgeven voor 1,53 fte voor het jaar 2023. 
 

Raad: nee 
 

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1. Aanwijzigingsbesluit APV parkeren grote voertuigen 

 
Besluit college  

• Een aanwijzingsbesluit vaststellen waarbij de bebouwde kom wordt aangewezen als 
plaats waar het parkeren van grote voertuigen als bedoeld in artikel 5:8 van de APV 
wordt toegestaan; 

• Aan het bepaalde in artikel 5:8 de nadere regels te verbinden dat parkeren niet is 
toegestaan voor voertuigen zwaarder dan 7.500 kg en binnen 3 meter van een 
woning/woongebouw; 

• Het aanwijzingsbesluit artikel 5.1.7. lid 3 APV 2003, waartoe het college in een 
verzamelbesluit op 5 oktober 2004 heeft besloten, in trekken. 
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• Het aanwijzingsbesluit bekend te maken via www.officielebekendmakingen.nl en in het 
Kontakt. 

 
Raad: nee 
 
 
2. Beleidsregels huisvestingsverordening 

 
Besluit college  

• Beleidsregeling Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Lopik -versie 1 
januari 2022 vaststellen. 

 
Raad: nee 
 
 
3. Bezwaar afgewezen handhavingsverzoek parkeren 

 
Besluit college  

• Het bezwaarschrift tegen de afwijzing ontvankelijk verklaren; 

• Het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaren; 

• Het verzoek van een proceskostenvergoeding toekennen; 

• Alsnog af zien van handhavend optreden op grond van bijzondere omstandigheden; 

• Bezwaarde op de hoogte stellen van de beslissing met bijgaande brief. 
 
Raad: nee 
 
 
4. Bezwaar standplaats Watertoren Damweg 
 
Besluit college  

• Het bezwaarschrift tegen de niet-verleende vergunning voor een standplaatsvergunning 
bij de watertoren aan de Damweg gedeeltelijk gegrond te verklaren; 

• Bezwaarmaker op de hoogte stellen van de beslissing met bijgaande beslissing 
op bezwaar. 

 
Raad: nee 
 
 
5. Prestatieafspraken 

 
Besluit college  

• In stemmen met uitbreiding van de prestatieafspraken 2021/2022 tussen De Woningraat, 
De Huurdersraat en gemeente Lopik om daarmee de woningbouwvereniging ruimte te 
bieden om meer woningen toe te wijzen aan huishoudens met een hoger inkomen; 

• Wethouder Spelt machtigen de aanvulling op de prestatieafspraken 2021/2022 te 
ondertekenen. 

  
Raad: nee 
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6. Straatnamen Lopik Oost fase 1 
 

Besluit college  

• Aan het plangebied Lopik oost de straatnamen Witrik, Holstein-Frieslan, Blaarkop, 
Lakenvelder, Hereford en Roodbont toe te kennen als opgenomen in de bijlage; 

• Het besluit na afstemming met de ontwikkelaar van Lopik oost bekend maken via de 
gebruikelijke kanalen. 

 
Raad: nee 
 
 
7. Voorontwerp bestemmingsplan Zuidzijdseweg Polsbroek 

 
Besluit college  

• Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Zuidzijdseweg  te Polsbroek; 

• De anterieure overeenkomst, zoals bij dit advies gevoegd, aangaan; 

• De bestemmingsplanprocedure voor dit initiatief starten; 

• De raad hierover per mail via de griffie te informeren met bijgevoegde memo; 

• De inspraakverordening hierop van toepassing te verklaren; 

• Het overleg met de wettelijke partners met een ruimtelijk belang op de betreffende locatie 
starten; 

• De inspraakprocedure parallel laten verlopen aan het wettelijk overleg. 
 
Raad: nee 
 
 
Lopik, 11 januari 2021 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    …………………….. 
 
 


