BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 22 JANUARI 2019
Aanwezig:

dr. L.J. de Graaf, burgemeester
mevr. mr. E.T. Halman-van der Linden, MBA
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. 15 januari 2019
Vastgesteld.
BEDRIJFSVOERING
1. Invulling vacature Functioneel Beheerder (Zaaksysteem, SmartDocuments en
Cognos)
Besluit college
 Voorgedragen kandidaat met ingang van 22 februari 2019 aanstellen als Functioneel
Beheerder I&A in algemene dienst, voor 36 uur per week, op basis van bijgevoegde
arbeidsvoorwaarden.
Raad: nee
DIENSTVERLENING

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Regeling Jeugdwet / Uitvoeringsregeling Wmo en de invoering van het
Abonnementstarief per 1 januari 2019
Besluit college
 Aan de raad voorstellen:
o de wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente
Lopik 2017 vast te stellen;
o de wijziging van de Verordening jeugdwet gemeente Lopik 2015 vast te
stellen;
 De wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Lopik 2017 vaststellen,
onder voorbehoud van vaststelling van de wijziging Verordening maatschappelijke
ondersteuning gemeente Lopik 2017 door de gemeenteraad;
 De extra kosten ad € 80.000 voor 2019 dekken uit de Algemene Reserve en voor
2020 structureel verwerken in de begroting.
Raad: ja
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2. Overzicht bedrijfsbezoeken 2018
Besluit college
 Kennisnemen van het overzicht bedrijfsbezoeken 2018;
 Het overzicht doorgeleiden naar de Raad als ingekomen stuk.
Raad: ja
3. Kredietaanvraag groot onderhoud ten behoeve van het zwembad Lobeke, jaarschijf
2019
Besluit college
 De raad voorstellen conform bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit:
o een krediet van € 37.200 ter beschikking te stellen ten behoeve van groot
onderhoud aan het zwembad Lobeke;
o dit bedrag te onttrekken aan de voorziening groot onderhoud zwembad.
Raad: ja
4. Zienswijze Raad ‘ontwerp uitgangspunten programmabegroting 2020’ Stichtse
Groenlanden
Besluit college
 De Raad voorstellen de zienswijze op ‘uitgangspunten programmabegroting 2020’
Stichtse Groenlanden via de ingekomen stukken rubriek B vast te stellen;
 Vooruitlopend op de vaststelling door de Raad de concept zienswijze ter
kennisgeving aan het DB van Stichtse Groenlanden aanbieden.
Raad: ja
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