BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
D.D. 12 DECEMBER 2017
Aanwezig:

dhr. L. J. de Graaf, 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. 5 december
2017
Vastgesteld.
2.Archiefverordening 2018
Besluit college
 Instemmen met raadsvoorstel
Raad: ja
3.Intern controleplan normenkader
Besluit college
 Het interne controleplan 2017 vaststellen;
 De raad voorstellen het normenkader voor de jaarrekening 2017 vast te stellen via de
lijst van ingekomen stukken, rubriek B.
Raad: ja
4.Wet aanpak woonoverlast
Besluit college
 De raad voorstellen de Algemene Plaatselijke Verordening aan te passen, conform
bijgevoegd concept-raadsvoorstel.
 Na besluitvorming in de raad (6 februari 2018) worden de beleidsregels definitief door
de burgemeester als vastgesteld beschouwd.
Raad: ja
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN BEHEER
1.Cabauwsekade 86 te Lopik
Besluit college
 Medewerking verlenen aan artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo voor de
bouw van een schuur, volières en parkeerruimte t.b.v. het verzorgen van
roofvolgelworkshops op het perceel Cabauwsekade 86 in Lopik;

Besluitenlijst b&w vergadering van 12 december 2017

1




De gemeenteraad te verzoeken een "Verklaring van geen bedenkingen" af te geven
conform de gemaakte procedureafspraken zoals genoemd in het raadsbesluit van
28 juni 2011;
In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst ten behoeve van voorliggende
aanvraag omgevingsvergunning.

Raad: ja
2.CHW-kaart
Besluit college
 Vaststellen Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaart) van Lopik.
Raad: ja
3.Dorpstraat 18 te Lopik
Besluit college
 Een definitieve last onder dwangsom opleggen om te voorkomen dat herhaling van
buitenopslag van witgoed op het perceel Dorpstraat 18 te Lopik plaatsvindt.
Raad: nee
4.Kortland 12 te Lopikerkapel
Besluit college
 Medewerking verlenen aan artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo voor de
bouw van een nieuw bedrijfsgebouw op het perceel Kortland 12 te Lopikerkapel;
 De gemeenteraad verzoeken een “Verklaring van geen bedenkingen” af te geven
conform de gemaakte procedureafspraken zoals genoemd in het raadsbesluit van
28 juni 2011.
Raad: ja
5. Voorbereidingskrediet buitenruimte Lentehof
Besluit college
 De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met bijgaand raadsvoorstel.
Raad: ja
INWONERSZAKEN
1.Woonvisie 2018-2022
Besluit college
 De raad voorstellen de Woonvisie Lopik 2018-2022, Ruimte met kwaliteit vast te
stellen.
 Instemmen met de conceptbrieven aan de Adviesraad Sociaal Domein Lopik en
Cabauw Samen Sterk.
Raad: ja
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