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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 13 december 2022 

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

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

 
locatie: Sarsina / digitaal 

 
 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d.  
6 december 2022 
 
Vastgesteld. 
 
2.Contractverlening GS 
 
Besluit college 
• Instemmen met de voortzetting tijdelijke vervanging vacature  
  Gemeentesecretaris; 
• Instemmen met een tijdelijke urenuitbreiding voor één MT-lid t.b.v. tijdelijk  
  overnemen werkzaamheden van de gemeentesecretaris; 
• Instemmen met het afwijken van het Inkoopbeleid Gemeente Lopik en de  
  Aanbestedingswet 2012 en de opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen 
  aan huidige interim Gemeentesecretaris; 
• Instemmen om het benodigde bedrag van circa €62.000 te betrekken bij de  
  1e tussenrapportage 2023. 
 
Raad: nee 
 
     BEDRIJFSVOERING 
 
1. Normenkader 2022  
 
Besluit college 
• Het Normenkader 2022 vaststellen; 
• Het Normenkader 2022 met bijgevoegde memo ter kennisname aan de raad aanbieden, via 
  de lijst van ingekomen stukken, rubriek A. 
 
Raad: ja 
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DIENSTVERLENING 
 
1.Verlenging pilot zorgfraude  
 
Besluit college 
• De regionale pilot aanpak zorgfraude met anderhalf jaar te verlengen; 
• De raad informeren over het verlengen van de pilot middels bijgevoegde  
  Raadsinformatiebrief. 
 
Raad: ja 
 

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1. Anterieure overeenkomst bp Nozema  
 
Besluit college 
• Vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan 'Zevenhoven Park  
  Biezendijk te Lopikerkapel’; 
• Het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken voor eenieder ter  
  inzage te leggen; 
• Instemmen met ‘Nota vooroverlegreacties’; 
• Instemmen met de memo voor de gemeenteraad om hen op de hoogte te brengen van de  
  ter inzagelegging van dit ontwerp bestemmingsplan. 
 
Raad: nee 
 
2. Prestatieafspraken wbv De Woningraat, De Huurdersraat en de gemeente 2023-2024  
 
Besluit college 
• Instemmen met de concept-prestatieafspraken 2023/2024 tussen De Woningraat, 
  De Huurdersraat en gemeente Lopik; 
• Wethouder Vente machtigen de prestatieafspraken 2023/2024 te ondertekenen. 
 
Raad: nee 
 
3. Sociaal statuut woningbouwvereniging De Woningraat 
 
Besluit college 
• Kennisnemen van het sociaal statuut van woningbouwvereniging De Woningraat en  
  het statuut niet meeondertekenen. 
 
Raad: nee 
 
4.Samenwerkingsovereenkomst SDL energiearmoede 
 
Besluit college 
• Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Duurzaam Lopikerwaard 
  aangaan ten behoeve van de uitvoering van de specifieke uitkering energiearmoede. 
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Besluit Burgemeester 
• Wethouder Vente de bevoegdheid geven om de samenwerkingsovereenkomst met de  
  Stichting Duurzaam Lopikerwaard te ondertekenen. 
 
Raad: nee 
 
 
 
Lopik, 20 december 2022 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    …………………….. 
 
 


