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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

VAN DE GEMEENTE LOPIK 
D.D. 22 november 2022 

 
Aanwezig: dhr. J. Vente, loco burgemeester 

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

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

 
 

locatie: B&W kamer 

 
STAF 

 
1. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 
2022. 
 
Vastgesteld. 
 
2. Aanpak organisatie ontwikkeling 
 
Besluit college 
• Instemmen met de aanpak organisatieontwikkeling ‘een wendbare organisatie met een 
  sterk fundament’; 
• De aanpak voor advies voorleggen aan de ondernemingsraad. 
 
Raad: nee 
 
     BEDRIJFSVOERING 

 
DIENSTVERLENING 

 
1. Financiering Ithaka 
 
Besluit college 

• De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en RMC-regio 19 en NUOVO 

aangaan, tevens de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting voor nieuwkomer 

leerlingen van 12 t/m 18 jaar in deze regio gezamenlijk dragen. 
   
Burgemeesters besluit 

• Volmacht verlenen aan wethouder Onderwijs, Gerrit Spelt, om de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten van RMC-regio 19 en NUOVO 

scholen inzake Ithaka Internationale Schakelklassen te ondertekenen. 
 
Raad: nee 
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2. Handhavingskader Wmo-Toezicht en Protocol openbaarmaking Wmo-Toezicht 
 
Besluit college 

• Vaststellen van het Regionaal handhavingskader Wmo 2021; 

• Vaststellen van het Protocol openbaarmaking Wmo toezicht 2021; 

• Mandateren van GGDrU tot openbaarmaking van de rapporten vanaf 1 januari 2021 via 

het mandaatbesluit in de bijlage; 

• De raad informeren met bijgaande brief. 
 
Raad: nee 
 
3. Stembureaus 
 
Besluit college 

• De volgende stembureaus aanwijzen voor de Provinciale Staten- en 

Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023: 

1. Gemeentehuis 

2. Dorpshuis De Schouw 

3. Schep Partyservice 

4. Verenigingsgebouw Jaarsveld 

5. In ’t Witte Paard 

6. Buurthuis ’t Wilgegat, als ‘bijzonder stembureau’ 

7. Dorpshuis Benschop 

8. Buurthuis De Triangel, als ‘bijzonder stembureau’ 

9. Dorp 66 Polsbroek 

 
Raad: nee 
 
4. Subsidies vrijwilligersovereenkomsten 2023 
 
Besluit college 

• Instemmen met verdelen subsidieaanvragen conform voorstel; 

• Instemmen met versturen bijbehorende beschikkingen. 

  
Raad: nee 
 

STRATEGIE, BELEID EN PROJECTEN 
 
 
1. Beslissing op bezwaar Graafdijk  
 
Besluit college  

• Kennisnemen van het advies van de commissie bezwaarschriften; 

• Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren; 

• Bijgevoegde (concept) beslissing op bezwaar versturen. 
 
Raad: nee 
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2. Bestemmingsplan de Copen 

 
Besluit college  

• De raad verzoeken om, conform bijgaand raadsvoorstel, het bestemmingsplan  
‘Uitbreiding De Copen’ met IMRO-code ‘NL.IMRO.0331.CopenenNrdzdswg145’ 
gewijzigd vast te stellen; 

• Instemmen met de concept anterieure overeenkomsten. 
 
Raad: ja 
 
3. Gunning raamovereenkomst onderhoud en vervangingen OVL 2023-2024 

 
Besluit college  

• De werkzaamheden vallend onder deze raamovereenkomst onderhoud en  
vervangingen voor de looptijd 2023-2024 (bijlage 1), gunnen aan aanbieder van de 
economisch meest gunstige aanbieding, de firma Speer Infra B.V. (bijlage 2); 

• Vervangingen door middel van separate deelopdrachten uit laten voeren; 

• Na één jaar de onderhoudswerkzaamheden en vervangingen opnieuw prioriteren; 

• Na één jaar een inschatting maken van de benodigde kosten voor de resterende looptijd 
van dit contract; 

• Hiervoor indien nodig een separaat voorstel opstellen en aanbieden; 

• Bij een gunstige ontwikkeling van de marktverhoudingen na de looptijd opnieuw 
aanbesteden en geen gebruik maken van de optie tot verlenging. 
 

Burgemeesters besluit 

• De bevoegdheid geven aan het afdelingshoofd van de afdeling Strategie, Beleid en 
Projecten, om opdracht te geven voor de werkzaamheden die vallen onder deze 
raamovereenkomst. 

  
Raad: nee 
 
4. Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Cabauwsekade te Lopik 

 
Besluit college  

• Instemmen met het starten van de uitgebreide procedure voor het realiseren van  
een tweede woning in het voormalige stalgedeelte van het boerderij en  
Rijksmonument Kooilust op het perceel Cabauwsekade te Lopik; 

• Instemmen met bijgaande ontwerpbeschikking d.d. 14 november 2022 met de  
bijbehorende adviezen; 

• Geen m.e.r. procedure doorlopen; 

• De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken na toestemming college voor  
zes weken ter inzage leggen; 

• Indien geen zienswijzen worden ingediend de ontwerpbeschikking ongewijzigd  
definitief vaststellen. 

 
Raad: nee 
 
 
 



 
 
 
 
 

Besluitenlijst B&W vergadering van 22 november 2022 4  

 

5. Ontwerp verkeersbesluit Graafdijkbrug  
 

Besluit college  

• Voor de Graafdijkbrug, zie bijlage 1 plaatsbepaling, een aslast- en gewichtbeperking  
instellen conform bijlage 4; 

• Dit aangeven door middel van de benodigde bebording, zoals aangegeven op  
bijlage 2 Bebordingstekening; 

• Hiervoor bijgaand ontwerp verkeersbesluit aslastbeperking Graafdijkbrug nemen,  
de bekendmaking van dit ontwerp verkeersbesluit laten geschieden door plaatsing  
van het besluit op www.officielebekendmakingen.nl en in Het Kontakt/ 
Zenderstreeknieuws. 

 
Raad: nee 
 
6. Prestatieafspraken Woonzorg Nederland 

 
Besluit college  

• Instemmen met de reactie op bod Woonzorg Nederland en deze beschouwen als  
de prestatieafspraken 2023. 

 
Raad: nee 
 
 
 
 
 
Lopik, 6 december 2022 
 
Voorzitter,     Secretaris, 
 
 
 
 
…………………..    …………………….. 


