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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 20 december 2022 

 
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.  
13 december 2022 
 
Vastgesteld. 

BEDRIJFSVOERING 
 
1.Planning & Control-cyclus 2023 
 
Besluit college 
• De nota Planning & Control-cyclus Lopik 2023 aanbieden aan de raad ter  
vaststelling waarbij: 

• De Kadernota wordt vervangen door de Nota van Uitgangspunten; 
• De voorjaars- en najaarsnota wordt vervangen door de ‘zomerrapportage’; 
• De zomerrapportage bestuurlijk eerder wordt vastgesteld dan de begroting; 
• Een slotwijziging wordt ingevoerd. 

 
Raad: ja 
 

DIENSTVERLENING 
 
1.Subsidieregeling tegemoetkoming kosten VE 2023 
 
Besluit college 
• De subsidieregeling tegemoetkoming kosten voorschoolse educatie gemeente Lopik  
2023 vaststellen. 
 
Raad: nee 
 
2.Tarief Regiotaxi Wmo-pashouders 2023 
 
Besluit college 
• Het tarief van de regiotaxi voor Wmo-pashouders vast te stellen op € 0,31 per  
kilometer voor 2023. 
 
Raad: nee 
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3. Aanpassen tarieven 2023 Beleidsregels Jeugdhulp en Wet maatschappelijke 
ondersteuning 
 
Besluit college  

• De beleidsregels Jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning 

wijzigen en daarmee de tarieven voor 2023 vastleggen; 

• De Beleidsregels Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning  

gemeente Lopik 2023 publiceren op www.overheid.nl. 
 
Raad: nee 
 
4. Inkoop Beschut Werk 2024 
 
Besluit college 

• WerkwIJSS een garantie afgeven voor 11 fte beschut werk voor het jaar 2024; 

• Kansis een garantie afgeven voor 1.53 fte beschut werk voor het jaar 2024. 
 
Raad: nee 
 

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
1.Anterieure overeenkomst omgevingsvergunning 5 woningen Dorp 133-135 
 
Besluit college 

• Instemmen met de Anterieure overeenkomst omgevingsvergunning  
‘5 woningen onder Dorp 133-135´. 

 
Raad: nee 
 
 
2.Beslissing op bezwaar Zuidzijdseweg 116 te Polsbroek 
 
Besluit college 

• Het bezwaarschrift tegen de geweigerde vergunning voor de gerealiseerde  
jongveestal op Zuidzijdseweg 116 te Polsbroek ontvankelijk maar ongegrond 
verklaren; 

• Bezwaarmaker op de hoogte stellen van deze beslissing met bijgevoegde  
brief. 

 
Raad: nee 
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3.Subsidie inspiratietuin en onderhoud parkeren Jacobuskerk Cabauw 
 
Besluit college 

• Instemmen met het verstrekken van een subsidie van €20.000 vanuit de  
gemeente Lopik aan de Stichting Vrienden van de H. Jacobuskerk Cabauw  
voor het realiseren van de inspiratietuin; 

• Instemmen met de wijze waarop de cofinanciering wordt vormgegeven  
richting Leader Weidse Veenweiden; 

• Geen bijdrage verlenen voor het onderhoud van de parkeerplaats, maar  
het gesprek over een integrale visie voor en aanpak van de omgeving van  
de kerk. 
 

Raad: nee 
 
4. Vaststelling bestemmingsplan gasleiding Hoornaar-Reijerskop (Lopik) 
 
Besluit college 

• De raad verzoeken om, conform bijgaand raadsvoorstel, het bestemmingsplan  
‘Facetherziening buisleiding Hoornaar-Reijerskop (Lopik)’ met IMRO-code  
‘NL.IMRO.0331.01Gasleiding’ ongewijzigd vast te stellen. 

 
Raad: ja 
 
Lopik, 10 januari 2023 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    …………………….. 
 


