BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 7 MAART 2017

Aanwezig:

dhr. J.P.J. Lokker, burgemeester
dhr. H. Capel, gemeentesecretaris
dhr. J.R.C. van Everdingen M. Sc., wethouder
dhr. G.J. Spelt, wethouder

ORGANISATIEONDERSTEUNING

1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2017
Vastgesteld.
2. Aanwijzing koopzondagen 2017
Besluit college
 de volgende zondagen aanwijzen als koopzondag:
- 9, 23 en 30 april;
- 7, 21 en 28 mei;
- 26 november;
- 3, 10, 17, 24 en 31 december 2017.
Raad: nee
3. Wijziging benoeming 1e en 2e loco secretaris
Besluit college
 de heer A.R. van Nieuwpoort met ingang van 13 maart 2017 benoemen tot 1e locosecretaris en de heer M. Duim tot 2e loco-secretaris.
Raad: nee
4. Invulling garantiebaan
Besluit college
 een garantiebaan openstellen voor een ondersteuningsmedewerker bij ORG op basis
van de procedure zoals in deze adviesnota omschreven.
Raad: nee
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5. Financiën sociaal domein
Besluit college
 uitkomsten onderzoeken AEF en Cebeon ter kennisname aan te bieden aan de raad;
 bedrag participatiewet opnemen.
Raad: ja

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN BEHEER

1. Aanvragen tegemoetkoming planschade inzake vaststelling bestemmingsplan
‘Benschop Uitbreiding, noordelijk deel’
Besluit college
 opdracht verlenen aan adviesbureau Langhout & Wiarda om conform de uitgebrachte
offerte advies uit te brengen over de ingediende aanvragen om tegemoetkoming in
planschade;
 voordat daartoe wordt overgegaan betrokkenen op de hoogte brengen van de aanwijzing
van de adviseur en hen in de gelegenheid stellen om binnen twee weken schriftelijk een
verzoek tot wraking in te dienen;
 Adviesbureau Thorbecke berichten van de gemaakte keuze;
 de kosten van advisering ten laste brengen van de begrotingspost Ruimtelijke Ordening,
kostensoort Externe deskundigenadvies;
 de projectontwikkelaar schriftelijk in kennis stellen van de ontvangen aanvragen om
tegemoetkoming in planschade.
Raad: nee

2. Conceptaanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een schutting en
afrastering met klimop op het perceel Graafdijk 67 te Lopik
Besluit college
 medewerking verlenen aan de conceptaanvraag omgevingsvergunning met toepassing
van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo, mits de afrastering met klimop die voor de
voorgevel gesitueerd is wordt verlaagd naar 1 meter. Aanvrager tevens verzoeken de
bestaande afrasteringen die voor de voorgevel gebouwd zijn te verwijderen of te
verlagen naar 1 meter.
Raad: nee
3. Kredietaanvraag groot onderhoud ten behoeve van de binnensportaccommodaties
en overige gemeentelijke gebouwen, jaarschijf 2017
Besluit college
 het raadsvoorstel en raadsbesluit voorleggen aan de raad.
Raad: ja
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4. Handhaving Kortland 9 te Lopikerkapel
Besluit college
 instemmen met handhavend optreden op het perceel Kortland 9;
 instemmen met bijgevoegd voornemen last onder dwangsom.
Raad: nee
5. Pilot ‘Milieuvriendelijke Onkruidbestrijding Wegen’
Besluit college
 Loonbedrijf en Groenvoorziening J. Penning uit Nieuw-Lekkerland de opdracht gunnen
voor het bestrijden van ongewenste vegetatie op de openbare verhardingen door middel
van een heet-water-systeem;
 de meerkosten van € 6.800 van dekking voorzien bij de 1e bestuursrapportage 2017.
Raad: nee
6. Vastellen ‘Bebouwde kom’ conform artikel 4.1 lid a Wet Natuurbescherming
Lopik 2017
Besluit college
 instemmen met het concept voor de nieuwe ‘Bebouwde kom’ conform artikel 4.1lid a
Wet Natuurbescherming;
 het concept voor de nieuwe ‘Bebouwde kom’ conform artikel 4.1 lid a Wet
Natuurbescherming 30 dagen ter inzage leggen;
 instemmen met het concept raadsvoorstel en raadsbesluit;
 op het moment dat er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerp, de
nieuwe ‘Bebouwde kom’ voor vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
Raad: ja
7. Klacht over bomen Oranje Nassaustraat/Koningin Wilhelminastraat
Besluit college
 verzoek tot verwijdering Platanen in de omgeving van de woning afwijzen.
Raad: nee

8. Invulling vacature RO
Besluit college
 de voorgestelde kandidaat met ingang van 1 juni 2017 of zoveel eerder als mogelijk aanstellen als medewerker in algemene dienst voor 32 uur per week, schaal 10, trede 11;
 de tijdelijke extra loonsom verantwoorden in de eerste bestuursrapportage 2017.
Raad: nee
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INWONERSZAKEN

1. Jongerenaward Gemeente Lopik
Besluit college
 instemmen met het achterliggende raadsvoorstel.
Raad: ja

2. Programmamanager sociaal domein Lekstroom
Besluit college
 kennisnemen van de memo ‘Programmamanager sociaal domein Lekstroom’ en de
daarbij behorende opdrachtformulering;
 de kosten ten laste brengen van het krediet transformatieplan 2017.
Raad: nee

3. Aanstelling kwaliteitsmedewerker/ondersteuner BSL voor 28 uur per week
Besluit college
 beëindigen tijdelijke inhuur 2e ondersteuner BSL per 1-7-2017;
 openstellen van de functie kwaliteitsmedewerker/ondersteuner BSL per 1-7-2017, voor
28 uur per week, indicatieve functieschaal 8. De functie voorleggen aan de
toetsingscommissie zodat deze definitief kan worden ingeschaald;
 de functie in eerste instantie intern en voor de regio opstellen. Indien daar geen
geschikte kandidaten naar voren komen, extern openstellen.
Raad: nee

Besluitenlijst b&w vergadering van 7 maart 2017

4

