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

Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op
dinsdag 15 maart 2016 om 9.00 uur.

Aanwezig:
Drs. R.P.J.M. Peerenboom (loco-burgemeester), C. van Heesch (locogemeentesecretaris), M.J.A. Vonk (wethouder), ir. M.J. van Merwerode (wethouder),
G.A. Overmans (wethouder).

Afwezig:
Drs. H.A.G. Hellegers (burgemeester), mr. J.M. Smarius (gemeentesecretaris),
B.M. Tuithof (wethouder).

Aantekeningen:
-

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

1 Afdeling Middelen
1.a Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 4 maart 2016.
Openbare besluitenlijst aldus vaststellen.

Besluit
Akkoord.

1.b Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 8 maart 2016.
Openbare besluitenlijst aldus vaststellen.

Besluit
Akkoord.

2 Afdeling Publiekszaken
2.a Beslissing op bezwaar toekenning adres Udenseweg 13a aan woning (ONIB).
Het bestreden besluit in stand laten.

Besluit
Akkoord.

3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
3.a Pubercontactmomenten en GGD pluspakket 2016.
1. Instemmen met de bij het advies gevoegde begrotingswijziging voor de dekking van
pubercontactmomenten;
2. instemmen met plustaken GGD 2016 ad € 112.541,=

Besluit
Akkoord.

3.b Toezicht in de Wmo.
1. Het toezicht op de uitvoering van de Wmo voor 2016 (met optie tot verlenging met een jaar)
regionaal (BNO-oost) organiseren;
2. het Wmo toezicht voeren op basis van signalen van calamiteiten én op basis van signalen uit
contractmanagement, relatiebeheer, klachtenregeling en andere kwaliteitsinstrumenten;
3. de gemeentelijke toezichthoudende ambtenaar benoemen bij de gemeente Oss;
4. de GGD Hart van Brabant benoemen als toezichthouder voor calamiteitenonderzoek;
5. het meldpunt calamiteiten beleggen bij de GGD Hart van Brabant;
6. de totale kosten 2016 (raming € 123.500) voor de toezichthoudende taken verdelen over de
regiogemeenten volgens een verdeelsleutel regionale Wmo middelen;
7. het mandaatbesluit Wmo-Toezichthouder vaststellen.

Besluit
Akkoord.

3.c Beantwoording schriftelijke vraag van raadslid Kersten (fractie D'66) d.d. 25 januari
2016 inzake ruimtelijk plan sportpark Moleneind en betere faciliteiten FC De Rakt.
De schriftelijke vraag beantwoorden conform bijlage.

Besluit
Gewijzigd akkoord.

3.e Decentrale toegang heet Buurtuurtje.
1. Instemmen met het beleidsvoorstel ''Buurtuurtje'' zoals in de bijlage is verwoord;
2. Hiervoor een taakstellend budget reserveren van maximaal € 50.000,- binnen het ontwikkelfonds
(deel WMO) van het sociaal domein en opdracht geven om het concept per locatie op maat uit te
werken;
3. op basis van vrijwilligheid al met ''Buurtuurtje'' te starten op 3 locaties (Balans, Muzerijk en
Schakel);
4. ''Buurtuurtje'' starten in samenhang met de ontwikkelingen in de Publiekshal onder de noemer
''digisterker''.

Besluit
Gewijzigd akkoord.
Beslispunt 5 ''evaluatie in laatste kwartaal 2016'' toevoegen.

