BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 1 DECEMBER 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. 24 november
2020
Besluit college
• Vastgesteld.
2. Piket eerste halfjaar 2021
Besluit college
• Piketrooster vastgesteld.
Raad: nee
BEDRIJFSVOERING
1. Deelname pilot financiële scans door de gemeente Lopik
Besluit college
• Instemmen met de deelname aan de pilot financiële scans en dit kenbaar maken aan de
provincie Utrecht.
Raad: nee
2. Gewijzigde verordening OZB 2021
Besluit college
• De gewijzigde verordening OZB 2021 ter vaststelling aan de raad aanbieden.
Raad: ja
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STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Bestemmingsplan Batuwseweg en Lekdijk Oost te Lopik
Besluit college
• Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan.
• Instemmen met de bijbehorende anterieure overeenkomst en vaststellen dat een
exploitatieplan niet hoeft worden opgesteld omdat de plankosten anderszins verzekerd
zijn.
• Geen m.e.r.(beoordelings)procedure te doorlopen.
• Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken na publicatie en sluiten van de
anterieure overeenkomst voor zes weken ter inzage te leggen; en
• de raad hierover informeren.
Raad: ja
2. Subsidie team sportservice
Besluit college
• Het verlenen van een subsidie van €177.348 aan Team Sportservice ten behoeve van de
uitvoering van het reguliere werkplan buurtsportcoach 2021.
• Als onderdeel van deze subsidieverlening voor activiteiten ten behoeve van het zwembad
Lobeke een bedrag van €94.288 opnemen en daarmee de openingsuren aanpassen aan
de beschikbare uren.
• Bijbehorende beschikking met uitvoeringsovereenkomst versturen aan Team
Sportservice.
Raad: nee
3. Prestatieafspraken
Besluit college
• Instemmen met de concept-prestatieafspraken.
• Wethouder Spelt machtigen de prestatieafspraken namens de gemeente te
ondertekenen.
Raad: nee

Lopik, 8 december 2020
Voorzitter,

Secretaris,

…………………..

……………………..
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