BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 5 NOVEMBER 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. 29 oktober 2019
Vastgesteld.
BEDRIJFSVOERING
DIENSTVERLENING
1. Benoeming ambtenaar burgerlijke stand
Besluit college
 De betrokken medewerker te benoemen voor de duur van zijn dienstverband;
 De te benoemen medewerker dient te worden beëdigd bij de Rechtbank MiddenNederland te Utrecht.
Raad: nee
2. Omgevingsvergunning verbouw kantoor Dorp te Benschop tot vier appartementen
en kantoor
Besluit college
 Omgevingsvergunning verlenen met toepassing van artikel 2, lid 4, en artikel 4, lid 9, van
Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht.
Raad: nee
3. Bouw woning Korte Zandpad te Lopikerkapel (kern Uitweg)
Besluit college
 Voor deze omgevingsvergunning de uitgebreide procedure opstarten.
Raad: nee.

4. Prioriteitenschema toezicht en handhaving bouwen en RO
Besluit college
 Het prioriteitenschema voor toezicht en handhaving bouwen en RO vaststellen;
 De vastgestelde prioriteiten als aanpassing op het handhavingsbeleid publiceren;
 Het prioriteitenschema ter kennisgeving aan de raad sturen.
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Raad: ja
5. Regeling beheer en toezicht BRP 2019
Besluit college
 Regeling beheer en toezicht BRP 2019 vaststellen;
 Regeling beheer en toezicht BRP vastgesteld op 2 december 2014 intrekken.

Raad: nee
STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Financiële halfjaarrapportage 2019 WIL
Besluit college
 Kennisnemen van de financiële halfjaarrapportage 2019 WIL;
 Doorsturen als ingekomen stuk voor de raadsvergadering van 26 november 2019.
Raad: ja
2. Koersdocument nieuwe inkoopstrategie regio Lekstroom 2020 e.v.
Besluit college
 Kennisnemen van het Koersdocument inkoopstrategie jeugdhulp/Wmo 2020 e.v. regio
Lekstroom, d.d. 14 oktober 2019;
 Instemmen met de uitwerking van de vier adviezen zoals opgenomen in het
koersdocument (hoofdstuk 7), namelijk:
o Het verlengen van de huidige contracten met maximaal 2 jaar;
o Zo spoedig mogelijk te starten met de verbeterpunten;
o Uitvoeren van een impactanalyse naar het optimaliseren van de huidige
inkoopsystematiek;
o Uitvoeren van een impactanalyse naar de consequenties van het werken met
ondersteuningsprofielen/arrangementen en outputfinanciering.
Raad: nee
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