BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 21 MEI 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. 14 mei 2019
Vastgesteld.
2. Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 + geactualiseerde begroting 2019 VRU
Besluit college
 Aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken (rubriek B), voorstellen om geen
zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018, de ontwerpbegroting 2020 en de
actualiseerde begroting 2019 VRU.
 De financiële consequenties verwerken in de Kadernota 2020 en de Najaarsnota
2019.
Raad: ja
3. Ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023
Besluit college
 Aan de raad, via de lijst van ingekomen stukken (rubriek B), voorstellen om geen
zienswijze in te dienen op het ontwerp-beleidsplan VRU 2020-2023.
Raad: ja

BEDRIJFSVOERING
1. Gunning accountantsdiensten 2019 en 2020
Besluit college
 Aan de raad voorstellen:
o de opdracht voor de accountantsdiensten voor de jaren 2019 en 2020 te
gunnen aan Verstegen accountants en adviseurs voor een bedrag van
€ 84.850;
o de financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2020 en de Najaarsnota
2019.
Raad: ja
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DIENSTVERLENING

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Deelname Europese aanbesteding projectbureau MRA-E t.b.v. afnemen van nieuwe
laadpalen
Besluit college
 Projectbureau MRA-E vragen een aanbesteding te organiseren en om op te treden
als concessiegever;
 Instemmen met de vernieuwde voorwaarden voor de deelname aan de gezamenlijke
inkoop van laadpalen middels de gezamenlijke Europese aanbesteding.
Raad: nee
2. Instructie voor de leerplichtambtenaar
Besluit college
 De instructie voor de leerplichtambtenaar uit 1996 intrekken en de ‘Instructie voor de
leerplichtambtenaar gemeente Lopik’ vaststellen.
Raad: nee
3. Bodemonderzoek PFAS
Besluit college
 Eis (nog) geen onderzoeksplicht naar PFAS bij grondverzet;
 Geef opdracht om bodemonderzoek naar PFAS uit te voeren conform offerte.
 Meld de kosten in de najaarsnota 2019;
 Heroverweeg de onderzoeksplicht naar PFAS bij grondverzet op basis van de
uitkomsten van het bodemonderzoek;
 Stel in samenwerking met de RUD een handreiking voor toepassing van PFAS
houdende grond op.
Raad: nee
4. Subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers
Besluit college
 Instemmen met subsidieregeling bewegen en sporten 55-plussers en dit met bijgaand
raadsvoorstel voorleggen aan de gemeenteraad.
 Kennisnemen van bijgaande memo over de aanvragen m.b.t. bewegen en sporten
voor 2019.
Raad: ja
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