BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 27 JUNI 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
dhr. A.R. van Nieuwpoort, loco-gemeentesecretaris

ORGANISATIEONDERSTEUNING
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2017
Vastgesteld.
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN BEHEER

1. Handhaving Benedeneind ZZ 435A te Benschop
Besluit college
 de dwangsom ten aanzien van de tuinkas voor een bedrag van € 625,- in te vorderen
en een voornemen last onder dwangsom op te leggen.
Raad: nee
2. Handhaving Damweg 237 te Polsbroekerdam

Besluit college
 instemmen met handhavend optreden op het perceel Damweg 237;
 instemmen met bijgevoegd voornemen last onder dwangsom.
Raad: nee
INWONERSZAKEN

1. Wijziging van uitvoering van backofficetaken voor de Wmo
Besluit college
 de backofficetaken in het kader van de Wmo beleggen bij de Regionale Backoffice
Lekstroom conform het bijgevoegde projectplan. Dit onder voorbehoud van instemming
van het College van de gemeente Houten met de werkzaamheden conform projectplan;
 de gemeente Houten en de Regionale Backoffice van het genomen besluit op de
hoogte stellen;
 de samenwerking met Stipter inzake de backofficetaken Wmo per 1 januari 2018
beëindigen;

stipter van het genomen besluit op de hoogte stellen per aangetekende brief.
Raad: nee
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2. Afhandeling vraag Stichting Oranje Benschop m.b.t. subsidie 2017
Besluit college
 instemmen met conceptbrief;
 instemmen met het éénmalig kwijtschelden van de legeskosten en aanmaningskosten.
Raad: nee

3. Beëindigen detacheringsovereenkomst met bestuur De Schouw
Besluit college
 instemmen met het beëindigen van de detacheringsovereenkomst per 1 april 2017
tussen de gemeente Lopik en het bestuur van Dorpshuis de Schouw, aangegaan op 2
februari 2016;
 de jaarlijkse subsidie aan het bestuur van de Schouw verlagen met de jaarlijkse kosten
van de detachering. Voor 2017 betekent dit het naar rato verlagen van de subsidie over
de periode 1 april – 31 december 2017;
 dit vast leggen in een addendum op de bestaande ‘Overeenkomst tot huur, beheer en
exploitatie van Dorpshuis de Schouw te Lopik’ van 24 maart 2016 en een nieuwe
subsidiebeschikking 2017;
 met het bestuur van de Schouw in gesprek gaan over de afwikkeling van het
exploitatietekort 2016 en verwachte tekort 2017;
 de portefeuillehouder informeert de raadscommissie mondeling.
Raad: nee
4. Mantelzorgwaardering 2017
Besluit college
 kennis nemen van de evaluatie van de regeling Mantelzorgwaardering 2016;
 instemmen met het voortzetten van de mantelzorgwaardering op de manier zoals deze
ook in 2016 is uitgevoerd;
 de waardering voor jonge mantelzorgers omzetten van een bioscooparrangement naar
een bol.com cadeaubon;
 instemmen met de ‘Regeling Mantelzorgwaardering Gemeente Lopik 2017'.
Raad: nee
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