BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 4 DECEMBER 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. 27 november
2018
Vastgesteld met aanpassing.
BEDRIJFSVOERING
DIENSTVERLENING
1. Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit per 1 januari 2019
Besluit college
 Leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit per 1 januari 2019 benoemen, zoals in
bijgaande brief is opgenomen.
Raad: nee
STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Vaststelling bestemmingsplan Lopikerweg oost te Lopikerkapel
Besluit college
 De ”Nota zienswijzen Lopikerweg oost” vaststellen;
 Aan de raad voorstellen:
o
o
o

Het bestemmingsplan “Lopikerweg oost” vast te stellen, met inachtneming van
de wijzigingen zoals opgenomen in de staat van wijzigingen in de nota
zienswijzen;
Geen exploitatieplan vast te stellen;
Het college op te dragen om, in geval beroep wordt ingesteld tegen het besluit
tot vaststelling van het onder punt 1 genoemde bestemmingsplan, de dan te
voeren beroepsprocedure namens de raad af te handelen.

Raad: ja
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2. Ontheffing inburgeringsplicht
Besluit college
 Ontheffing verlenen van de inburgeringsplicht aan vermelde inwoner.
Raad: nee
3. Prestatieafspraken
Besluit college
 Instemmen met de prestatieafspraken tussen gemeente Lopik en Woonzorg
Nederland.
Raad: nee
4. Toetreding Vijfheerenlanden tot de samenwerking administratie leerplicht en RMC
en Thuiszittersaanpak in regio Lekstroom
Besluit college
 Instemmen met het toevoegen van het addendum ‘Toetreding gemeente
Vijfheerenlanden tot RMC-Lekstroom’ aan de Dienstverleningsovereenkomst
administratie leerplicht en RMC Lekstroom en aan het Convenant Thuiszittersaanpak
Lekstroom 2017-2020, waarin vastgesteld is dat de gemeente Vianen per 1-1-2019
wordt vervangen door de gemeente Vijfheerenlanden.
Raad: nee
5. Trendrapportage sociaal domein gemeente Lopik tot en met 3e kwartaal 2018
Besluit college
 Kennisnemen van de 'Trendrapportage Sociaal Domein gemeente Lopik tot en met
3e kwartaal 2018';
 De rapportage ter kennisname naar de gemeenteraad te zenden als ingekomen stuk
voor de raadsvergadering van 18 december 2018.
Raad: ja
6. Verlenging contracten inhuur 2019 SBP/DV
Besluit college
 Kennisnemen van het overzicht inhuur 2019;
 Akkoord gaan met de financiële consequenties ten laste van het personeelsbudget
en waar nodig deze op te nemen in de voorjaarsnota.
Raad: nee
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