BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE LOPIK
D.D. 19 JANUARI 2021
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. 12 januari 2021
Vastgesteld.
2. Kadernota VRU 2022
Besluit college
• Aan de raad, via de ingekomen stukken (rubriek B), voorstellen geen zienswijze in te
dienen op de Kadernota 2022 van de VRU.
Raad: nee
BEDRIJFSVOERING
DIENSTVERLENING
1. Extra personele kosten door Corona
Besluit college
• Instemmen met het raadsvoorstel ‘Extra personele kosten door Corona’ en dit voorstel
aanbieden aan de raad.
Raad: ja
STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN
1. Cao werknemers AVU / Uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de AVU
Besluit college
De raad het volgende adviseren:
• Geen zienswijze indienen, betreffende het verzoek van het ‘Algemeen Bestuur van
de AVU’ om werknemers van de AVU toe te laten treden tot de VNGwerkgeversvereniging WSGO.
• Geen zienswijze indienen betreffende de uittreding van de gemeente
Vijfheerenlanden uit de Gemeenschappelijke Regeling AVU.
• Dit voorstel met de betreffende stukken middels de ingekomen stukken voorleggen
aan de raad.
Raad: nee
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2. Principeverzoek omzetten agrarische bestemming naar woonbestemming en het
realiseren van een woning aan de Wielsekade te Lopik
Besluit college
• In principe bereid medewerking te verlenen aan het omzetten van de agrarische
bestemming naar een woonbestemming aan de Wielsekade te Lopik mits hierbij rekening
wordt gehouden met een aantal voorwaarden.
Raad: nee
3. Addendum samenwerkingsovereenkomst na toetreding Vijfheerenlanden
Besluit college
• Het addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst Sociaal Domein Regio
Lekstroom 2019 vaststellen met hierin als belangrijkste wijzigingen:
o De tijdelijke toetreding van de gemeente Vijfheerenlanden tot de
Lekstroomsamenwerking en daarmee tot de Regionale Backoffice Lekstroom
(RBL).
o Een nieuwe meerjaren kostenverdeelsystematiek.
• De geactualiseerde ‘Verwerkersovereenkomst Lekstroomgemeenten’ vaststellen.
• Het addendum voor wat betreft de toetreding van Vijfheerenlanden, inhoudende de
overgang van rechten en plichten van de voormalige gemeente Vianen op grond van
de Wet Arhi, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 in laten gaan.
Raad: nee
4. Verdeelsystematiek en kostenopbouw RBL
Besluit college
• Instemmen met de invoering van een meerjarige kostenverdeling richting deelnemers
van de RBL op basis van het inwoneraantal per dienstverlening (hulpcategorie) vanaf
begrotingsjaar 2021 (bijlage 1, scenario 1A).
• Instemmen met het uitgangspunt een standaard kostenopbouw (bijlage ‘opbouw
kosten’) voor de begroting te hanteren waarin alle kosten op systematische wijze zijn
opgenomen.
Raad: nee

Lopik, 26 januari 2021
Voorzitter,

Secretaris,

…………………..

……………………..
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