Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op
dinsdag 23 februari 2016 om 9.00 uur.

Aanwezig:
Drs. R.P.J.M. Peerenboom (loco-burgemeester), mr. J.M. Smarius
(gemeentesecretaris), M.J.A. Vonk (wethouder), B.M. Tuithof (wethouder),
ir. M.J. van Merwerode (wethouder), G.A. Overmans (wethouder).
Afwezig:
Drs. H.A.G. Hellegers (burgemeester).

Aantekeningen:
-

De stukken met ONIB achter het onderwerp zijn openbaar na informeren
betrokkenen.

1 Afdeling Middelen
1.a Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 16 februari 2016.
Openbare besluitenlijst aldus vaststellen.

Besluit
Akkoord.

1.b Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake aanvraag zendmachtiging lokale omroep.
1. De Raad voorstellen de programmaraad van SLOVU representatief te verklaren;
2. de Raad voorstellen positief advies uit te brengen aan het Commissariaat van de Media.

Besluit
Akkoord.

1.c Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake Kadernota BSOB 2017.
1. Kennisnemen van de kadernota 2017 van de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB);
2. de raad voorstellen met deze zienswijze in te stemmen;
3. deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de BSOB kenbaar maken.

Besluit
Gewijzigd akkoord.

2 Afdeling Publiekszaken
2.a Kadernota 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.
Kennisnemen van de kadernota 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

Besluit
Akkoord.

2.b Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake kadernota BHIC 2017.
1. Instemmen met de kadernota BHIC 2017;
2. het bij het advies gevoegde raadsvoorstel en concept-raadsbesluit aan de Raad aan te bieden voor
de vergadering van 31 maart 2016;
3. de Raad voor te stellen het college van B&W te machtigen een positieve zienswijze te geven op de
begroting 2017, wanneer deze overeenkomt met de hoofdlijnen uit de kadernota.

Besluit
Akkoord.

2.c Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake beleidskader 2017 Veiligheidsregio
Brabant-Noord.
1. Kennisnemen van het beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. de Raad voorstellen de bij het advies gevoegde zienswijze over het beleidskader 2017 met
betrekking tot de verdeelsleutel van de Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen en aan het
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling kenbaar te maken.

Besluit
Akkoord.

3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
3.a Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake kadernota 2017 GGD en concept
beleidsvisie.
Instemmen met de tekst van het Raadsvoorstel waarbij de Raad wordt gevraagd om:
1. een positieve zienswijze te geven bij de inhoudelijke koers van de Kadernota 2017 van de GGD
Hart voor Brabant;
2. een positieve zienswijze te geven bij de prognose voor de gemeentelijke bijdrage GGD voor 2017
van € 28,71 per inwoner;
3.op hoofdlijnen in te stemmen met de voorliggende concept-beleidsvisie alsmede met het proces
van totstandkoming van een definitieve beleidsvisie voor de jaren 2017-2010.

Besluit
Gewijzigd akkoord.

3.b Project Ontmoetingsplein Bitswijk (MuzeRijk).
1. Kennisnemen van de evaluatie van het project;
2. het project af te sluiten;
3. €150.000 met bijbehorende kapitaallasten beschikbaar te stellen voor bouwtechnische
aanpassingen aan het gebouw;
4. dit krediet te dekken uit de restantkredieten van het project in programma 3;
5. in de jaarrekening 2015 de overige kredieten af te sluiten;
6 de bij het advies gevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Besluit
Akkoord.

3.C Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao SW 2015-2018.
De VNG te laten weten dat de gemeente Uden instemt met het onderhandelaarsakkoord cao SW
2015-2018.

Besluit
Akkoord.

3.d Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake kadernota 2017 RBL BNO.
1. Instemmen met de inhoudelijke koers van het RBL BNO zoals vastgelegd in Kadernota 2017;
2. de Raad voorstellen een positieve zienswijze te geven op de inhoudelijke koers van het RBL BNO
zoals vastgelegd in Kadernota 2017.

Besluit
Akkoord.

3.e Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake kadernota 2017 Gemeenschappelijke
Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR KCV) Brabant Noordoost.
1. Kennisnemen van het bij het advies gevoegde raadsvoorstel inzake concept Kadernota 2017 GR
KCV Brabant Noordoost;
2. de Raad voorstellen om een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2017 GR KCV Brabant
Noordoost conform de bij het advies gevoegde conceptbrief en deze kenbaar te maken aan het
Dagelijks Bestuur van de GR KCV.

Besluit
Akkoord.

4 Afdeling Ruimte
4.a Sluiten handhavingsdossier (ONIB).
Nu voldaan is aan de lasten onder dwangsom de handhavingsprocedure voor het zonder omgevingsvergunning in strijd met de regels van het bestemmingsplan bouwen en gebruiken van gronden
en bouwwerken te beëindigen.

Besluit
Akkoord.

4.c Beantwoording schriftelijke vraag van T. Segers (fractie SP) inzake aanpassing
fietspad Piusplein.
Instemmen met de bij het advies gevoegde antwoorden op de gestelde vragen.

Besluit
Akkoord.

4.d Beantwoording schriftelijke vraag van J. van Lanen (fractie Jong Uden) inzake het
nieuw Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).
Conform de bijlage de schriftelijke vragen te beantwoorden.

Besluit
Akkoord.

4.e Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake kadernota 2017 Omgevingsdienst
Brabant Noord.
1. De bij het advies gevoegde zienswijze over de Kadernota 2017 aan de Raad voor te leggen;
2. de zienswijze na behandeling in de Commissie Algemene zaken aan het Dagelijks Bestuur van de
ODBN kenbaar te maken.

Besluit
Akkoord.

4.f Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake geurbeleid.
1. De geurgebiedsvisie 2016 gemeente Uden vast te stellen;
2. de Verordening geurhinder en veehouderij 2016 gemeente Uden vast te stellen;
3. de Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen gemeente Uden (versie 17-12-2015) in te trekken;
4. de Beleidsregel geur en ruimtelijke plannen 2016 gemeente Uden vast te stellen;
5. het Geurbeleid overeenkomstig het bij het advies gevoegde raadsvoorstel aan de Raad voor te
leggen.

Besluit
Akkoord.

