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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 6 DECEMBER 2022 

 
Aanwezig: dr. L.J. de Graaf, burgemeester  

dhr. J. Vente, wethouder 
dhr. G.J. Spelt, wethouder 
drs. F. Jonker interim-gemeentesecretaris 
 

 
locatie: B&W-kamer 

 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 
2022, 28 november 2022 en 29 november 2022. 
 
Vastgesteld. 
 
2.Kadernota VRU 2024 

• Aan de raad voorstellen geen zienswijze in te dienen op de Kadernota VRU 2024. 
 
Raad: ja 
 

DIENSTVERLENING 
 
1.Inkoop WMO vervoer 
 
Besluit college 

• Per 20 januari 2023 bijgevoegde privaatrechtelijke samenwerkingsovereenkomst 

Regiotaxi Utrecht 2023 aangaan; 

• Beslispunt voor college en burgemeester ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft: 

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst bijgevoegd Mandaat-,  

volmacht- en machtigingsbesluit Regiotaxi Utrecht 2023 vaststellen; 

• In de aanbesteding van Regiotaxi Utrecht per 2024 als perceel Lekstroom  

het leerlingen- en jeugdhulpvervoer mee inkopen met als operationele  

startdatum van dit vervoer 1 augustus 2024;  

• Als voorbereiding op deze (Europese) aanbesteding bijgevoegde  

inkoopstrategie vaststellen, met daarin als belangrijkste besluiten: 

a) Het vervoer zo efficiënt mogelijk inrichten voor reizigers, gemeente en vervoerder; 

b) Vervoerder en reizigers op een positieve manier stimuleren tot gewenst gedrag; 

c) Bij de gunning een prijs-kwaliteitverhouding van 40-60 hanteren; 

d) De opdracht in partnerschap uitvoeren; 

e) Bij de selectie van de vervoerder en gedurende de contractperiode oog hebben 

voor duurzaamheid en goed werkgeverschap (inclusief Social Return on 

Investment, SROI); 

f) Bij de selectie van de vervoerder en gedurende de contractperiode oog hebben 

voor de kwetsbaarheid van de personen die op het vervoer zijn aangewezen en hun 

behoeften; 
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g) Een efficiënte bekostigingssystematiek hanteren die goed controleerbaar is zonder 

teveel administratiedruk; 

h) Voor het sociaal recreatief Wmo-vervoer de ritaanname en -uitvoering bij de 

vervoerder beleggen; 

i) Het sociaal recreatief Wmo-vervoer als deur-deur-vervoer inrichten; 

• De Best Value Procurement als inkoopmethode hanteren; 

• Het contractmanagement met deze aanbesteding in kopen bij een externe partij; 

• Het huidige vervoerscontract voor het leerlingen- en jeugdhulpvervoer vanaf  

31 juli 2023 met 1 jaar verlengen tot uiterlijk 1 augustus 2024; 

• De benodigde jaarlijkse bijdrage in de salariskosten van de programmamanager en de 

programmasecretaris en de communicatiekosten betalen uit het Wmo-budget; 

• De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief hierover informeren. 
 
Raad: nee 
 

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1.Handhaving Lopikerweg Oost te Lopikerkapel 
 
Besluit college 

• Een last onder dwangsom opleggen om de overtreding op het perceel Lopikerweg  

Oost definitief te (laten) beëindigen. 
 
Raad: nee 
 
2. Zienswijze Kadernota 2024 RUD  
 
Besluit college 

• De raad voorstellen bijgevoegde zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2024 

van de RUD.  

• De financiële gevolgen voor Lopik verwerken in de nota van uitgangspunten en de 

begroting 2024 op basis van de RUD (concept-)begroting 2024. 
 
Raad: ja 
 
3. Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden  
 
Besluit college 

• De raad voorstellen de heer L.J. de Graaf als lid van het algemeen bestuur van de 

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden en als 

plaatsvervanger de heer J. Vente aan te wijzen. 
 
Raad: ja 
 
Lopik, 13 december 2022 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
…………………..    …………………….. 


