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Kennisnemen van 
Het informele gesprek dat ons college heeft gevoerd met het college van gemeente Lopik 
 
   
 
Inleiding 
Op 23 maart jongstleden heeft de gemeenteraad van Lopik vergaderd over de toekomst van de gemeente. Al langere tijd 
denkt de gemeente Lopik onder de noemer ‘Waardevol Lopik’ na over haar toekomst. Daarbij staat steeds de vraag 
centraal wat voor gemeente zij wil zijn en wat de beste en betaalbare manier is om de inwoners nu en in de toekomst te 
(be)dienen.  
 
Om die vraag te kunnen beantwoorden zijn de afgelopen twee jaar meerdere bijeenkomsten belegd en gesprekken 
gevoerd. Ook is de notitie ‘Lopik of Loopjij’ geschreven. In de notitie worden drie richtinggevende sporen beschreven. De 
keuze voor één van deze drie sporen, is de basis voor de toekomst van de gemeente Lopik.  
 
Er is al vele jaren onvoldoende personeel en geld om de wetten uit te voeren die door het Rijk zijn gedecentraliseerd. 
Denk daarbij aan het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dit 
vraagt om een passende organisatie. In een relatief kleine gemeente als Lopik wordt extra pijnlijk duidelijk dat de 
landelijke overheid wel taken overdraagt maar  
er nauwelijks extra geld bij geeft. De bijeenkomsten, gesprekken en financiële documenten van de afgelopen jaren 
kenmerkten zich door herhaaldelijke constateringen dat er veel meer geld nodig is.  
 
Lopik heeft drie sporen bedacht die in de toekomst zouden kunnen worden gevolgd.  
Spoor 1: Basisdienstverlening  
Spoor 2: Basisdienstverlening en strategische vraagstukken  
Spoor 3: Basisdienstverlening, strategische vraagstukken en proactief zijn  
 
Uit deze drie sporen heeft de gemeenteraad gekozen voor het meest vergaande spoor (spoor 3). Met deze keuze heeft 
gemeente Lopik gekozen voor een bestuurlijke opschaling.  
 
Voor het pad dat daarmee wordt ingezet heeft de gemeenteraad van Lopik uitgesproken dat er een duidelijk kader moet 
worden vastgesteld voor het profiel van de nieuwe gemeente. Denk hierbij aan:  

  een stedelijke of meer landelijke gemeente. 



  gewenste omvang om ook daadwerkelijk de relatiekracht te kunnen ontwikkelen.  
  mate waarin rekening gehouden moet worden met huidige samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld in het sociale 

domein.  
  rol van de provincie, vraagt u een actieve rol van de provincie of een meer afwachtende houding.  

In de Woerdense raadsvergadering van 25 maart heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over dit onderwerp. De 
vragen betroffen het contact tussen de gemeente Lopik en gemeente Woerden op bestuurlijk niveau en de betrokkenheid 
van de gemeenteraad hierbij.  
 
Tot op dat moment waren er bestuurlijk geen gesprekken geweest over dit onderwerp. Het college, bij monde van 
burgemeester Molkenboer, heeft de raad laten weten de raad bij eventuele formele gesprekken op de hoogte te stellen in 
een vroegtijdig stadium te betrekken bij de keuze die dan voorliggen. 
 
   
 
Kernboodschap 
Daags na de raadsvergadering in Woerden verzocht het college van Lopik om een informeel gesprek, als onderdeel van 
een ronde langs een aantal verschillende gemeenten. Dit gesprek heeft op 30 maart plaatsgevonden via videoverbinding. 
Ondanks het informele karakter van het gesprek leek het ons goed om u hiervan op de hoogte te brengen.  
 
Tijdens het gesprek heeft het college van Lopik meer verteld over de achtergrond van het raadsbesluit en over het 
vervolgproces. Gemeente Lopik zal in contact treden met Provincie Utrecht en zal een kader ontwikkelen voor de 
gewenste nieuwe gemeente.  
 
Het college van Woerden heeft de uitspraken herhaald die tijdens de raadsvergadering zijn gedaan: er is geen rol voor 
gemeente Woerden, tenzij aan ons een vraag wordt gesteld. Die is tijdens dit overleg niet gesteld.  
 
We hebben het college van Lopik veel succes gewenst met de gedachtevorming en hebben aangegeven het proces met 
belangstelling te volgen. 
 
   
 
Financiën 
Niet van toepassing 
 
   
 
Vervolg 
Gemeente Lopik gaat een kader ontwikkelen voor de eigen toekomstige ontwikkeling. Als er in het vervolgproces een 
vraag aan Woerden zal worden gesteld zullen we uw gemeenteraad vanzelfsprekend tijdig betrekken bij de eventuele 
beantwoording daarvan. 
 
   
 
Bijlagen 
Geen 


