BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 29 JANUARI 2019
Aanwezig:

dr. L.J. de Graaf, burgemeester
mr. E.T. Halman-van der Linden, MBA, 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. 22 januari 2019
Vastgesteld. Met de aantekening dat de raadsvoorstellen voor de raad m.b.t. Jeugdwet en
Uitvoeringsregeling WMO gewijzigd zijn.
2. Motie terugkoppeling (drugs-)meldingen bij de politie
Besluit college
 Instemmen met de memo en deze via de griffie aan de raad verstrekken.
Raad: ja
3. Verzoek lidmaatschap U10 voor Lopik, Montfoort en Oudewater
Besluit college
 Instemmen met dit verzoek en dit ter kennisname aan de raad doorgeven.
Raad: ja
BEDRIJFSVOERING
1. Ledenraadpleging over nieuwe Cao Gemeenten in verband met de invoering van de
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Besluit college
 Overwegend instemmen met genoemde afspraken, met als doel om akkoord te
gaan met de nieuwe sectorale arbeidsvoorwaardenregeling gemeenten.
Raad: nee
2. Invulling vacature Casemanager WABO
Besluit college
 Voorgedragen kandidaat met ingang van 18 februari 2019 aanstellen als
casemanager Wabo in algemene dienst voor 36 uur per week, op basis van
bijgevoegde arbeidsvoorwaarden.
Raad: nee
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DIENSTVERLENING
1. Ontwerp begroting 2020 van de AVU
Besluit college
 De raad adviseren om geen zienswijze in te dienen;
 Dit voorstel met de betreffende stukken middels de ingekomen stukken voorleggen
aan de raad.
Raad: ja

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Kaderbrief WIL 2020
Besluit college
 Kennisnemen van de kaderbrief WIL 2020;
 Instemmen met de concept-zienswijze op de kaderbrief WIL 2020;
 Beide stukken doorleiden naar de raadsvergadering van 19 februari 2019 als
ingekomen stuk (b-categorie).
Raad: ja
2. Adviesnota Brief Nationale Voorleeswedstrijd
Besluit college
 Vaststellen van bijgevoegde brief aan het college van Gedeputeerde Staten.
Raad: nee
3. Wijzigingsplan Lekdijk Oost, transformatie agrarisch naar wonen met een
loonbedrijf
Besluit college
 Instemmen met het bijgevoegde voorontwerp wijzigingsplan ‘Lekdijk Oost’;
 De wijzigingsprocedure conform artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, starten
met het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening;
 De gemeentelijke inspraakverordening niet van toepassing verklaren op dit
wijzigingsplan;
 Het voornemen een wijzigingsprocedure te starten, overeenkomstig artikel 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening, kenbaar maken via een publicatie in ‘Het Kontakt’;
 De initiatiefnemer op de hoogte stellen van dit besluit.
Raad: nee
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