BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 17 DECEMBER 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. 10 december
2019
Vastgesteld.
2. Lunch 50 jarig gehuwden 2020
Besluit college
• Lunch laten plaatsvinden op donderdag 25 juni 2020;
• Instemmen met de conceptuitnodiging en antwoordformulier.
Raad: nee
3. Financiële afhandeling van de bijdrage aan de speeltuin in Cabauw
Besluit college
• Vaststellen door het college van het convenant beheer en onderhoud;
• De stichting tekent dat zij zowel het pad in de speeltuin alsook de afwatering van de
speeltuin naar de omliggende woningen herstelt;
• Deze verplichting vanuit de gemeente en de toezegging hierop vanuit de stichting,
wordt na het plaatsen van de handtekening opgenomen in de afspraken c.q.
overeenkomst die de afdeling ruimtelijke ordening met de stichting maakt in het kader
van de grondoverdracht van het centrumplan Cabauw;
• Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, uitbetalen van de resterende bijdrage
van € 15.000,00.
Raad: nee
4. Nieuw samenwerkingsconvenant (Zorg- en) Veiligheidshuis Midden-Nederland
Besluit college
• Het nieuwe samenwerkingsconvenant (Zorg- en) Veiligheidshuis Midden-Nederland met
het bijbehorende privacyprotocol aangaan.
Raad: nee
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BEDRIJFSVOERING
1. Datavoorstel persgesprekken 2020
Besluit college
• Akkoord gaan met het datavoorstel voor de persgesprekken in 2020.
Raad: nee

2. Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik 2019
Besluit college
• Vaststellen ‘Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik
2019’.
Raad: nee
3. Wijziging van het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente
Lopik 2018
Besluit college
• Het Attributie-, Mandaat-, Volmacht- en Machtigingenbesluit gemeente Lopik 2018
wijzigen conform bijgevoegd mandaatbesluit (bijlage 1);
• Het besluit in werking laten treden op 1 januari 2020;
• Het besluit publiceren in het huis-aan-huisblad als bedoeld in artikel 3:40 van de Awb.
Raad: nee
DIENSTVERLENING
1. Beslissing op bezwaar
Besluit college
• De bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het als
nevenfunctie vestigen van een webshop op het perceel Graafdijk 2 te Lopik
ontvankelijk en gegrond verklaren, een en ander in overeenstemming met het advies
van de commissie bezwaarschriften;
• Het bestreden besluit van 31 juli 2919 herroepen;
• Onderzoeken of medewerking aan een afwijking van de gebruiksregels van het
bestemmingsplan kan worden verleend voor de onderhavige bedrijfsactiviteiten, door
middel van toepassing van artikel 4, lid 9 van Bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht;
• In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek vooralsnog niet handhavend
optreden tegen de huidige activiteiten;
• De proceskosten van bezwaarde 1, vertegenwoordigd door Das Rechtsbijstand,
begroot op € 1.024,- vergoeden.
Raad: nee
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STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Kredietaanvraag groot onderhoud gemeentehuis jaarschijf 2020
Besluit college
• De raad voorstellen conform bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit:
o Instemmen met bestedingsvoorstel 2020 gemeentehuis;
o Een krediet van € 46.500 ter beschikking stellen ten behoeve van groot
onderhoud gemeentehuis jaarschijf 2020;
o Dit bedrag onttrekken aan de reserve groot onderhoud overige gebouwen.
Raad: ja
2. Voorlopig Ontwerp Veilige Oost-West Fietsverbinding
Besluit college
• Het Voorlopig Ontwerp van fase 2 en 3 van het project Veilige Oost-West Fietsverbinding
vaststellen.
Raad: nee
3. Principeverzoek camping Midden op ‘t Landt
Besluit college
• In principe bereid medewerking te verlenen aan de herinrichting van de camping; mits
hierbij rekening wordt gehouden met een aantal voorwaarden zoals: participatie, klimaat
en duurzaamheidsaspecten, ruimtelijke kwaliteit en verkeer en parkeren.
Raad: nee
4. Samenwerkingsovereenkomst Samen Veilig Midden Nederland (SVMN)
Besluit college
• De Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten ten aanzien
van Veilig Thuis, (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering aangaan;
• De geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst tussen Samen Veilig MiddenNederland (inclusief onderaannemers), de Raad voor de Kinderbescherming en de
26 gemeenten van de provincie Utrecht aangaan, inclusief het Calamiteitenprotocol
instellingen zorg voor jeugd en de gemeenten in de provincie Utrecht;
• Ten behoeve van uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26
Utrechtse gemeenten mandaat, volmacht en machtiging verlenen, zoals opgenomen
in bijlage 1 ‘Besluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de
regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis’, aan de portefeuillehouder jeugd voor
Lekstroom zoals door het BPSDL wordt aangewezen, die in die hoedanigheid de
regiovertegenwoordiger voor Regio Lekstroom is, zoals bedoeld in artikel 17
Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018.
Raad: nee
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