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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 20 SEPTEMBER 2022 

 
Aanwezig: dr. L.J. de Graaf, burgemeester 
  dhr. J. Vente, wethouder 
  dhr. G.J. Spelt, wethouder  

drs. F. Jonker interim-gemeentesecretaris 
 
 

Locatie: Hotel Kruller, Otterlo 

 
 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 
2022 
 
Aangepast vastgesteld. 
 

BEDRIJFSVOERING  
 
1. Overdragen archief RHC 

 
Besluit college  

• Kennisnemen van de inventaris van het archief van de gemeente Lopik, (1970)  
1989-1999 (2005); 

• Overdracht van dit archief aan de streekarchivaris, beheerder van de 
archiefbewaarplaats van de gemeente Lopik, inclusief beperkende bepalingen voor 
de met name genoemde inventarisnummers; 

• De inventaris van het onder 1. genoemde archief delen met de gemeenteraad.  
Deze toegang zal na de overdracht naar het RHC te raadplegen zijn op de website 
www.rhcrijnstreek.nl 

 
Raad: ja  
 

DIENSTVERLENING 
 
1. Collectieve zorgverzekering minima 2023 

 
Besluit college  

• Instemmen met het aangaan van een overeenkomst met zorgverzekeraar  
VGZ voor de collectieve zorgverzekering voor minima (gemeentepolis) voor een  
initiële periode van 2 jaar, ingaande per 1 januari 2023 met de mogelijkheid  
deze overeenkomst driemaal voor de duur van 1 jaar te verlengen en daarbij 
2 verzekeringspakketten aan te bieden: 
a. Basisverzekering + gemeentepakket Compleet; 
b. Basisverzekering + gemeentepakket Compleet met € 0 eigen risico. 

• Het uitsluitend recht verlenen aan zorgverzekeraar VGZ om de collectieve  
zorgverzekering minima uit te voeren binnen de gemeente Lopik;  

  

http://www.rhcrijnstreek.nl/
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• De gemeentelijke bijdrage in de aanvullende pakketten verhogen naar € 30,- 
per maand; 

• De raad hierover informeren door middel van bijgevoegd memo. 
 

Raad: nee 
 
2. Extra eenmalige energietoeslag € 500,- 

 
Besluit college  

• Vaststellen wijzigingen in de beleidsregel ‘Eenmalige energietoeslag WIL 2022’  
te weten:  
a: Verlenging van de looptijd van de beleidsregel van eind 2022 naar tot en  
    met 30 juni 2023; 
b: Aanpassing van het bedrag van € 800,- naar € 1.300,-; 
c: Aan artikel 7 lid 5 toevoegen: ‘Indien het bedrag van de eenmalige  
energietoeslag na toekenning door het Rijk nogmaals wordt verhoogd,  
wordt het verschil automatisch aan de aanvrager nabetaald’. 

• De raad hierover schriftelijk informeren. 
 

Raad: nee  
 

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1. Gedoogbeschikking Dorp te Benschop 

 
Besluit college  

• Het afgeven van een gedoogbeschikking voor een bijbehorend bouwwerk en het  
gebruik ervan voor huisvesting in verband met mantelzorg op het perceel Dorp te 
Benschop. 
 

Raad: nee 
 
2. Gunning kleinschalig asfalt onderhoud 2022 en 2023 

 
Besluit college  

• Het kleinschalig asfalt onderhoud 2022 en 2023 te gunnen aan Meijerink  
Wegenbouw B.V. 

 
Raad: nee 
 
3. Zienswijze ontwerp Jaarverslag en -rekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 van 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
 
Besluit college 

• De raad voorstellen een zienswijze in te dienen op het ontwerp Jaarverslag, de 
ontwerp jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden; 

• Bijgaande brief aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden ondertekenen en laten verzenden door de griffie. 

 
Raad: ja 
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Lopik,  27 september 2022 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    …………………….. 
 
 
 


