BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 12 MAART 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. 5 maart 2019
Vastgesteld.
2. Vertegenwoordiging dodenherdenking 4 mei 2019
Besluit college
 De voorgestelde vertegenwoordiging van het college tijdens dodenherdenking op
4 mei 2019 vaststellen.
Raad: nee
BEDRIJFSVOERING

DIENSTVERLENING
1. Aanleg boomgaard
Besluit college
 Omgevingsvergunning uitvoeren werkzaamheden weigeren.
Raad: nee
2. Definitieve beschikking aanvraag om een omgevingsvergunning
Besluit college
 Instemmen met bijgevoegde definitieve beschikking;
 Besluiten de definitieve omgevingsvergunning voor het toevoegen van een woning
met bijgebouw op het perceel te Benschop, ongewijzigd, af te geven.
Raad: nee
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STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Bijdrage in de investering ten behoeve van een nieuwe speeltuin in Cabauw
Besluit college
 De raad voorstellen om een bijdrage in de investering van maximaal € 30.000
beschikbaar te stellen voor de aanleg van een speeltuin en voetbalkooi conform
bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
Raad: ja
2. Kredietaanvraag groot onderhoud ten behoeve van de binnensportaccommodaties
en overige gebouwen jaarschijf 2019
Besluit college
De raad voorstellen conform bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit:



Een krediet van € 111.950 ter beschikking te stellen ten behoeve van groot
onderhoud binnensportaccommodaties en overige gebouwen;
Dit bedrag onttrekken aan de voorziening groot onderhoud
binnensportaccommodaties en de voorziening groot onderhoud overige gebouwen.

Raad: ja
3. Jaarschijf openbare ruimte 2019
Besluit college
 Het raadsvoorstel inzake de jaarschijf openbare ruimte 2019 aanbieden aan de
gemeenteraad.
Raad: ja
4. Toekennen leerlingenvervoer op basis van artikel 23 van de Verordening
leerlingenvervoer gemeente Lopik 2014 voor de duur van maximaal 6 maanden
Besluit college
 De bijlage met daarin de gegevens van de leerling en de toelichting op de toekenning
geheim verklaren conform de Wet openbaarheid van bestuur art. 10 lid 1 sub d:
persoonsgegevens;
 Het vervoer aan de leerling, zoals genoemd in de bijlage, toekennen op basis van
artikel 23 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Lopik 2014 voor de duur
van maximaal 6 maanden.
Raad: nee
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5. Ontslag en benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Lopik
Besluit college
 Het verlenen van ontslag aan betrokkene als lid en tevens voorzitter van de
Adviesraad Sociaal Domein Lopik per 25 maart 2019;
 Het benoemen van betrokkene als nieuwe voorzitter van de Adviesraad Sociaal
Domein Lopik voor een periode van vier jaar ingaande per de eerstvolgende
vergadering van de Adviesraad op 25 maart 2019;
 Het benoemen van twee betrokkenen als leden van de Adviesraad Sociaal Domein
Lopik voor een periode van vier jaar ingaande per de eerstvolgende vergadering van
de Adviesraad op 25 maart 2019.
Raad: nee
6. Voorlopig Ontwerp en inkoopstrategie
Besluit college
 Het Voorlopig Ontwerp van fase 1 van het project Veilige Oost-West Fietsverbinding
vaststellen;
 Instemmen met de wijze van aanbesteding, meervoudig onderhands met vijf partijen;
 Op grond van artikel 55, eerste lid van de Gemeentewet geheimhouding opleggen
omtrent van de inhoud de inkoopstrategie.
Raad: nee
7. Startnotitie Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard
Besluit college
De raad voorstellen om:
 In te stemmen met de startnotitie Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard, en om;
 In te stemmen met het voortzetten van de regionale samenwerking met betrekking tot
de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard.
Raad: ja
8. BTW en sport
Besluit college
 Instemmen met het indienen van bijgevoegde SPUK aanvraag;
 Memo naar de raad inzake mogelijke compensatie;
 Nader overleg met de sportverenigingen.
Raad: ja
9. Verzoek volkstuinenvereniging tot vrijstelling huur in 2019
Besluit college
 Instemmen met het verzoek van de volkstuinenvereniging Wilhelmina’s Hof om
kwijtschelding van de huur in 2019;
 Het nadeel ad. € 989,76 verwerken in de voorjaarsnota.
Raad: nee
Besluitenlijst b&w vergadering van 12 maart 2019

3

