BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 6 NOVEMBER 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. 30 oktober 2018
Vastgesteld.
BEDRIJFSVOERING
1.Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
Besluit college
 De vergoeding reiskosten woon-werkverkeer wordt met ingang van 1 januari 2019
vergoed op basis van het door de belastingdienst vastgestelde maximale onbelaste
bedrag;
 De maximale vergoeding van 35 km. aan te passen aan de voorschriften van de
belastingdienst. Het door de belastingdienst aantal maximale kilometers is
vastgesteld op 75 km. enkele reis.
Raad: nee
2. Akkoord met het openstellen van de vacatures
Besluit college
 Coördinator I&A /I-Adviseur/CISO;
 I-Adviseur;
 Functioneel- en gegevensbeheerder;
 Functioneel beheerder.
Raad: nee
3. Invulling vacature privaatjurist
Besluit college
 Voorgedragen kandidaat met ingang van 12 november 2018 aanstellen als
privaatjurist in algemene dienst voor 36 uur per week, op basis van bijgevoegde
arbeidsvoorwaarden.
Raad: nee
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DIENSTVERLENING
1.Tekstuele wijzigingen GR AVU
Besluit college
 Instemmen met de tekstuele wijzigingen in de Gemeenschappelijke regeling AVU
versie 10.
Raad: nee
STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1.Concept zienswijze ontwerp begrotingswijziging 2019-1, GGDrU
Besluit college
 Aan de raad voorstellen:
o Kennis te nemen van de begrotingswijzing 2019-1 van GGD regio Utrecht;
o De bijgevoegde concept-zienswijze op de ontwerp begrotingswijzing 2019-1
van GGD regio Utrecht vast te stellen.
 Deze stukken daarvoor door leiden naar de raadsvergadering van 27 november 2018 als
ingekomen stuk (b-categorie);
 De financiële consequenties verwerken in de voorjaarsnota 2019.
Raad: ja
2. Vrijwaringsovereenkomst kwartiermaker stichting Beschut Werk Lekstroom en
stichting SchoonmaakWerk
Besluit college
 Instemmen met de vrijwaringsovereenkomst kwartiermaker stichting Beschut Werk
Lekstroom en stichting Schoonmaakwerk en deze ondertekenen.
Raad: ja
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