BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 29 OKTOBER 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. 15 oktober 2019
Vastgesteld.
2. Nationaal schoolontbijt: schenking aan het Vergeten Kind
Besluit college
 Tijdens het burgemeestersontbijt in het kader van het Nationaal schoolontbijt op
5 november 2019 een bedrag € 700,= schenken aan het goede doel wat bij het
Nationaal schoolontbijt is geduid, namelijk stichting Het vergeten Kind.
 Vanaf 2020 structureel een bedrag van € 700,= aan het goede doel te schenken
wat bij het Nationaal schoolontbijt van dat jaar is bepaald.
Raad: nee
BEDRIJFSVOERING
1. Vervanging DocumentGenerator van SmartDocuments
Besluit college
 Besluit SmartDocuments te vervangen door Xential.
Raad: nee
2. Begeleiding aanbesteding ICT-outsourcing
Besluit college
 Akkoord gaan met de offerte van Vier Heren B.V. voor de begeleiding van de
aanbesteding voor de ICT-outsourcing.
Raad: nee
3. Najaarsnota 2019
Besluit college:
 De najaarsnota 2019 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
Raad: ja
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DIENSTVERLENING
Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester om de handhavingsmatrix
Drank- en Horecawet Gemeente Lopik 2019 vast te stellen.
STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Ontwikkelingen rond het datalek bij Samen Veilig Midden-Nederland
Besluit college
 De raad informeren inzake ontwikkelingen rond het datalek bij Samen Veilig MiddenNederland (SVMN) aan de hand van bijgaand memo;
 Indien het college akkoord is met de inhoud, dan de memo en bijlagen op 29 oktober
2019 via de griffie onder de raadsleden verspreiden.
Raad: ja
2. Ontwerpbestemmingsplan Dorp te Polsbroek
Besluit college
 Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel Dorp te Polsbroek;
 Instemmen met de verantwoording van de participatie (p. 37/38 plantoelichting);
 Instemmen met de bij de ontwikkeling behorende anterieure overeenkomst met
bijlagen;
 Op basis van de anterieure overeenkomst geen exploitatieplan opstellen omdat de
plankosten anderszins verzekerd zijn;
 Op basis van de motivering op p. 28 van de plantoelichting besluiten dat geen
milieueffectrapportage hoeft te worden uitgevoerd;
 Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken na publicatie voor de duur
van zes weken ter inzage leggen;
 De raad hierover informeren.
Raad: ja
3. Indexering tarieven jeugdhulp en wmo 2020
Besluit college
 Maak de zienswijze kenbaar aan het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom
(BPSDL) dat gemeente Lopik wenst vast te houden aan een indexering van 2,6 %
waarbij wordt aangesloten bij het OVA percentage zoals het rijk dit hanteert.
Raad: nee
4. Bekostiging Klompenpad Kids

Besluit college
Het college besluit de bekostiging van het Klompenpad Kids als volgt te dekken:
 Voor 2019 en 2020 de kosten ten laste van het krediet Uitvoeringsprojecten
Gebiedscommissie brengen;
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Vanaf 2021 de post 6560201 Recreatie en Toerisme kostensoort 34899 verhogen
met de jaarlijkse kosten € 3319,00 en de opbrengsten opvoeren op de kostensoort
34000 (Bijdragen in de kosten door derden).

Raad: nee
5. Ontslag en benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein Lopik
Besluit college
 Het verlenen van ontslag aan mevrouw H. Stern als lid van de Adviesraad Sociaal
Domein Lopik per 1 juli 2019;
 Het benoemen van mevrouw Hester Graeler als lid van de Adviesraad Sociaal
Domein Lopik voor een periode van vier jaar ingaande per 1 september 2019.
Raad: nee
6. BSL formatie
Besluit college
 Inhuur te continueren ten laste vacaturegeld en van het krediet herindicatie;
 Vacature structureel openstellen voor toegangsmedewerker BSL als onderdeel van
kernbezetting.
Raad: nee
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