BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 6 OKTOBER 2020
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. 29-09-2020
Vastgesteld.
2. Programmabegroting 2021-2024
Besluit college
1. De programmabegroting 2021-2024 vaststellen met daarin de volgende concrete
beslispunten:
a) In de begroting opgenomen kredieten voor investeringen in de jaarschijf 2021
beschikbaar stellen.
b) Instemmen met de in de begroting opgenomen reservemutaties.
c) Het subsidieplafond 2021 als volgt vaststellen:
Subsidieplafonds 2021
1. Deelverordening maatschappelijke participatie: € 9.500.
2. Deelverordening jaarlijkse evenementen: € 6.900.
Onderverdeeld in:
a. € 4.900 muziekverenigingen en
b. € 2.000 overige organisatoren van jaarlijkse evenementen.
3. Deelverordening wijk- en buurtbeheer: € 10.000.
Onderverdeeld in:
a. € 5.500 beheer gemeenschapsaccommodaties en
b. € 4.500 dorps- en buurtverenigingen.
4. Deelverordening eenmalige en innovatieve activiteiten: € 10.000.
5. Deelverordening jeugdsport: € 34.000.
6. Subsidieplafond Subsidie Bewegen en sporten 55-plussers: € 23.000.
2. De 1e begrotingswijziging 2021 vaststellen met daarin de volgende concrete
beslispunten:
a) Instemmen met de verwerking van het structurele effect van de
septembercirculaire 2020.
b) Instemmen met de verwerking van een taakstelling Sociaal Domein van € 200.000
in 2021 oplopend tot € 500.000 in 2024 en verder.
c) Instemmen met de verlaging van de subsidie aan stichting MEE met een bedrag
van €15.000 door het afschaffen van gebruik strippenkaart vanaf 2022.
d) Instemmen met de afbakening van de wetgeving (Jeugdwet en Wmo).
e) Instemmen met de aanscherping van de verordening Jeugd en Wmo.
f) Instemmen met het schrappen van de subsidie aan Jellinek/Arkin ten behoeve van
preventiewerk gericht op alcohol en drugsgebruik vanaf 2021.
Besluitenlijst B&W vergadering van 6 oktober 2020

1

g)
h)
i)
j)

Instemmen met het sluiten van het zwembad Lobeke vanaf 2021.
Instemmen met het afschaffen van schoolzwemmen vanaf 2021.
Instemmen met het afschaffen van de vergoedingen Dyslexiehulp vanaf 2021.
Instemmen met de investering m.b.t. het regionale plan Zorg voor Jeugd vanaf
2021.
k) Instemmen met de investering in Uitstroom WWB vanaf 2021.
l) Instemmen met het verlagen van de telefonische bereikbaarheid dienstverlening
vanaf 2021.
m) Instemmen met de verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) met een
bedrag van € 300.000 in 2021 oplopende tot € 500.000 in 2023 en verder.
n) Instemmen met de onttrekking van de incidentele tekorten in 2021, 2022 en 2023
van respectievelijk € 651.000, € 155.000 en € 90.000 te onttrekken aan de
algemene reserves en het positieve saldo in 2024 van € 350.000 toe toevoegen
aan deze reserves.

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Bestemmingsplan Benedeneind ZZ 271
Besluit college
• Verklaren geen zwaarwegende bezwaren te hebben tegen dit initiatief.
• Instemmen met en ondertekenen van de bijgevoegde anterieure overeenkomst.
• De bestemmingsplanprocedure voor dit initiatief starten.
• De raad hierover informeren middels de bijgevoegde memo.
• De inspraakverordening hierop van toepassing verklaren.
• Het overleg met de wettelijke partners met een ruimtelijk belang op de betreffende locatie
starten.
• De inspraakprocedure parallel laten verlopen aan het wettelijk overleg.
Raad: nee
2. Mandatering toepassing hardheidsclausule
Besluit college
• Artikel 4.3 (hardheidsclausule) van de Huisvestingsverordening regio Utrecht, gemeente
Lopik 2019, voor wat betreft het toekennen van een urgenties zoals bedoeld in artikel 2.5,
mandateren aan de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht en toestaan dat onder
mandaat aan Urgentiecommissie West-Utrecht gegeven wordt.
Raad: nee
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3. Overname in verband met speeltuin Cabauw
Besluit college:
• Instemmen met de overname van een gedeelte van de openbare gronden (speeltuin)van
de ontwikkeling Cabauw Kolfbaan met in achtneming dat eventuele kosten van nog
openstaande gebreken voor rekening van de gemeente kunnen komen.
• Aan de overname de voorwaarde te verbinden dat de punten waarvan de stichting
aangeeft dat zij nog worden opgelost, zijn opgelost voordat het tweede gedeelte van het
openbaar gebied door de gemeente wordt overgenomen doch uiterlijk vóór 31 december
2020.
• Instemmen met bijgaande akte van levering en de situatietekening van het te leveren
gebied.
Raad: nee

Lopik, 13 oktober 2020
Voorzitter,

Secretaris,

…………………..

……………………..
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