BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 20 FEBRUARI 2018
Aanwezig:

dr. L. J. de Graaf, burgemeester
dhr. H. Capel, gemeentesecretaris
dhr. J.R.C. van Everdingen, Msc, wethouder
dhr. G.J. Spelt, wethouder

STAF
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 februari 2018
Vastgesteld.
DIENSTVERLENING
1. Gedoogbeschikkingen Lekdijk Oost 16E 110 Lopikerkapel
Besluit college
 Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen verlenen voor het permanent bewonen van een
recreatieverblijf.
Raad: nee
STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Antwoordbrief reactie informatieavond plan Zeldenrust
Besluit college
 Kennisnemen van de bijgevoegde brieven inzake de informatieavond plan Zeldenrust.
 De bijgevoegde antwoordbrief aan briefschrijfster vaststellen.
Raad: nee
2. Bestuurlijke opdracht WIL doorgaande lijn
Besluit college
 WIL opdracht verstrekken voor uitvoering van doorgaande lijn, conform bijgevoegde
conceptbrief.
Raad: nee
3. Educatieprogramma Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer (VOMOL)
Besluit college
 Het educatieprogramma Veilig omgaan met opvallend landbouwverkeer aanbieden aan
alle groepen 8 van de in de gemeente Lopik gevestigde basisscholen.
 Hiervoor € 1.000,00 beschikbaar stellen ten laste van het budget lokaal onderwijsbeleid /
6480103 34846.
 Dit verantwoorden in de voorjaarsnota.
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 Bij gebleken succes € 1.000,00 structureel opnemen in de kadernota.
Raad: nee
4. Kaderbrief 2019 van GGD regio Utrecht
Besluit college
 Kennisnemen van de concept Kaderbrief 2019 van GGD regio Utrecht.
 Instemmen met de bijgevoegde concept-zienswijze op de concept Kaderbrief 2019 van
GGD regio Utrecht.
 Deze stukken doorleiden naar de raadsvergadering van 6 maart 2018 als ingekomen stuk
(b-categorie).
Raad: ja
5. Lokaal inrichtingsplan Wsw gemeente Lopik
Besluit college
 Het voorgenomen besluit nemen om het ‘Lokaal Inrichtingsplan Wsw gemeente Lopik’ en
de bijlagen bij dit plan vast te stellen.
 Het inrichtingsplan en de bijlagen als basis benoemen voor de verdere voorbereiding van
de personele toedeling van medewerkers van de GR PAUW per 1 januari 2019.
 Het bestuur van de GR PAUW Bedrijven verzoeken de OR van PAUW Bedrijven om een
advies te vragen over de personele gevolgen van het voorgenomen collegebesluit.
 Het voorgenomen collegebesluit aan de OR van de gemeente Lopik voorleggen met het
verzoek hierover advies over de personele en organisatorische gevolgen uit te brengen.
 Het voorgenomen collegebesluit aan de Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL)
voorleggen en de ASDL in de gelegenheid stellen om hierop advies uit te brengen.
 Nadat voornoemde adviezen zijn verkregen, in april een definitief besluit op het
inrichtingsplan nemen en de gemeenteraad daartoe een voorstel te doen.
Raad: ja
6. Memo ‘Voortgang preventie en handhaving, alcohol en drugs’
Besluit college
 Instemmen met memo ‘Voortgang preventie en handhaving, alcohol en drugs’.
 De memo doorleiden naar de raadsvergadering van 6 maart 2018 als ingekomen stuk (bcategorie).
Raad: ja
7. Beantwoording raadsvragen inzake verlengde pleegzorg
Besluit college
 De raad met bijgevoegd memo informeren over de beantwoording van de raadsvragen
inzake verlengde pleegzorg.
Raad: ja
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8. Uitvoeringsagenda 2018, behorend bij het Transformatieplan Sociaal Domein Lopik
2016-2018.
Besluit college
 De concept-Uitvoeringsagenda 2018 vaststellen.
 De concept-reactie op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Lopik aangaande de
Uitvoeringsagenda 2018 vaststellen.
 De raad informeren via de ingekomen stukken voor de raadsvergadering van
6 maart 2018.
Raad: ja

Besluitenlijst b&w vergadering van 20 februari 2018

3

