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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 10 JANUARI 2023 

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

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

 
locatie: B&W kamer 

 
 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 
2022 
 
Vastgesteld. 
 
2.Evaluatie PFO’s 
 
Besluit college 
• Kennisnemen van de evaluatie portefeuillehouder overleggen; 
• Instemmen met de herijking van afspraken PFO voor wat betreft structuur/duur, rolneming 
en werkwijze conform conclusies in deze evaluatie en communicatievoorstel uit te voeren. 
 
Raad: nee 

 
DIENSTVERLENING 

 
1.Inkoop jeugd 
 
Besluit college 
• Segmenten Crisishulp, Jeugdhulp in Onderwijstijd en Forensische Ambulante  
Jeugdhulp: 
1. De voorgestelde producten en tarieven voor de inzet van jeugdhulp vaststellen;  
2. De gezamenlijke inkoop met de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en 
Vijfheerenlanden via een openbare aanbestedingsprocedure voor sociale en andere 
specifieke diensten uitvoeren;  
3. Een raamovereenkomst aangaan met geselecteerde aanbieders voor een periode van: - 
Segmenten Crisishulp en Jeugdhulp in Onderwijstijd: drie jaar met de mogelijkheid van 
verlenging met driemaal een jaar.  
- Segment  
Forensische Ambulante jeugdhulp: vier jaar met de mogelijkheid van verlenging met 
tweemaal een jaar. 
4. Een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de jeugdregio's voor de inkoop en 
uitvoering van de raamovereenkomst van 
a. Segment Crisishulp: met jeugdregio Zuid Oost Utrecht 
b. Segment Forensische Ambulante jeugdhulp: jeugdregio's Zuid Oost Utrecht & Gooi en 
Vechtstreek  
Segment Ambulante jeugdhulp: 
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5. De voorgestelde tarieven voor de inzet van Ambulante jeugdhulp vaststellen;  
Segment Gezinsvormen: 
6. Een raamovereenkomst Gezinsvormen aangaan met geselecteerde aanbieders voor een 
periode van vier jaar met de mogelijkheid van verlenging met achtereenvolgend tweemaal 
twee (2) jaar en tweemaal één (1) jaar. 
7. De voorgestelde tarieven voor de inzet binnen het segment Gezinsvormen vaststellen.  
8. Het taakgerichte budget (vierkant) voor de vijf Lekstroomgemeenten voor het tweede 
halfjaar van 2023 ad € 4.057.586 vaststellen en zo uitvoering geven aan de opdracht van het 
voorkomen, verkorten en versterken van verblijf in een gezinsvorm zodat de meest passende 
en effectief mogelijke hulp geboden wordt. Voor de gemeente Lopik bedraagt dit € 519.383.  
9. Eenmalig budget voor de businesscase 2023 –2026 e.v. vaststellen van in totaal 
€ 1.119.442 voor de vijf Lekstroomgemeenten. Voor de gemeente Lopik betreft dit € 56.281, 
te dekken uit de algemene voorzieningen jeugd. 
Alle segmenten: 
10. Incidenteel inzet en budget voor 0,3 extra FTE voor het Breed Sociaal Loket (BSL) voor 
de duur van 1 jaar (van 1-4-2023 tot 1-4-2024), en deze kosten van circa € 27.500 dekken uit 
de algemene voorzieningen jeugd. 
11. De gemeenteraad te informeren met een raadsbrief (bijlage 7) 
 
Raad: nee 
 
 

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1.Dorp 260 Benschop, bouw woningen 
 
Besluit college 
• In principe geen bezwaar hebben tegen het initiatief tot wijziging van het erf behorende bij 
Dorp 260 in Benschop. De wijziging omvat de herinrichting van het erf en het verhogen van 
het aantal wooneenheden op het erf van 2 naar 5. 
• Instemmen van de in de bijlage opgenomen brief aan de initiatiefnemers. 
 
Raad: nee 
 
2.Zienswijze ontwerp kadernota 2024 SGL  
 
Besluit college 
• De raad voorstellen zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2024 (en 
uitgangspunten begroting 2024) van Recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
 
Raad: ja (via categorie B) 
 
Lopik, 17 januari 2023 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    …………………….. 
 


