
 
 
 
 
 

Besluitenlijst B&W vergadering van 26 april 2022 1  

 

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 26 april 2022 

 
Aanwezig: dhr. J.R.C. van Everdingen, MSc, locoburgemeester 

mr. M.J.L. Dukers, locogemeentesecretaris   
dhr. G.J. Spelt, wethouder  

 
Afwezig: dr. L.J. de Graaf, burgemeester 
  drs. F. Jonker, interim gemeentesecretaris 
 
Locatie: B&W kamer 

 
 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 april 2022 
 
Vastgesteld.  

 
BEDRIJFSVOERING 

 
1. Woo-contactpersoon 
 
Besluit college  

• De Privacy Officer van de gemeente Lopik conform bijgevoegd besluit aanwijzen als 
Woo-contactpersoon, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid, en als 
zodanig belasten met de beantwoording van vragen over de beschikbaarheid van 
publieke informatie; 

• Dit besluit in werking laten treden op de eerste dag na de rechtsgeldige  
bekendmaking ervan; 

• De aanwijzing, indien de bekendmaking plaatsvindt na 1 mei 2022, terug laten  
werken tot en met 1 mei 2022. 

 
Raad: nee 
 
2. Voorjaarsnota 2022 
 
Besluit college  

• Voorjaarsnota 2022 ter vaststelling aanbieden aan de raad; 

• Voorlopig vastgesteld. 
 
Raad: ja 
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STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1. Voorlopige gunning verkoop voormalige school Jaarsveld 
 
Besluit college  

• Instemmen met de voorlopige gunning verkoop voormalige school Jaarsveld aan  
Roceli Holding BV. 

 
Raad: nee 
 
2. Weigering omgevingsvergunning Zuidzijdseweg te Polsbroek 
 
Besluit college  

• De gevraagde omgevingsvergunning voor het renoveren van de schuur op de  
locatie Zuidzijdseweg te Polsbroek weigeren; 

• Aanvrager op de hoogte stellen van de beslissing met bijgaand weigeringsbesluit. 
 
Raad: nee 
 
3. Bestemmingsplan Vogelzangsekade te Lopik 
 
Besluit college  

• De raad voorstellen in te stemmen met de Nota van Zienswijzen ontwerp 
bestemmingsplan ‘Vogelzangsekade Lopik’;  

• De raad verzoeken om, conform bijgaand raadsvoorstel, het bestemmingsplan 
‘Vogelzangsekade Lopik’ met IMRO-code NL.IMRO.0331.01LopVZK6-OB01 vast te 
stellen; 

• De raad voorstellen geen exploitatieplan vast te stellen; 

• De raad voorstellen het college op te dragen om, in geval beroep wordt ingesteld 
tegen het besluit tot vaststelling van het onder punt 2 genoemde bestemmingsplan, 
de dan te voeren beroepsprocedure namens de raad af te handelen. 

 
Raad: ja 
 
4. Last onder bestuursdwang opleggen perceel gelegen achter Dorp te Benschop 
 
Besluit college  

• Opleggen van last onder bestuursdwang aan de eigenaar van het perceel 

kadastraal bekend als gemeente Lopik, sectie D, nr. 870 (achter Dorp 91 te 

Polsbroek) vanwege vrijgekomen asbest. 
 
Raad: nee 
 
Lopik, 3 mei 2022 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    …………………….. 


