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

Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op
dinsdag 22 maart 2016 om 9.00 uur.

Aanwezig:
Drs. H.A.G. Hellegers (burgemeester), C. van Heesch (loco-gemeentesecretaris)
tot 11.00 uur, mr. J.M. Smarius (gemeentesecretaris) vanaf 11.00 uur,
drs. R.P.J.M. Peerenboom (wethouder), M.J.A. Vonk (wethouder), B.M. Tuithof
(wethouder), ir. M.J. van Merwerode (wethouder), G.A. Overmans (wethouder).
Afwezig:
Mr. J.M. Smarius (gemeentesecretaris) tot 11.00 uur.

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

1 Afdeling Middelen
1.a Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 15 maart 2016.
Openbare besluitenlijst aldus vaststellen.

Besluit
Akkoord.

1.b Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Uden, Car-Uwo, i.v.m. Wet
flexibel werken, Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en herstellen technische
onvolkomenheden.
1. De wijzigingen van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Uden (Car-Uwo), zoals vermeld in
de bij het advies gevoegde bijlage van de ledenbrief van het LOGA van 19 februari 2016, kenmerk
ECWGO/U201600259, en zoals vermeld in de ledenbrief van het LOGA van 22 februari 2016,
kenmerk ECWGO/U201600266, conform vast te stellen;
2. de wijzigingen vermeld in de ledenbrief van het LOGA van 19 februari 2016,kenmerk
ECWGO/U201600259, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 in werking te laten treden;
3 de wijzigingen vermeld in de ledenbrief van het LOGA van 22 februari 2016,kenmerk
ECWGO/U201600259, per 1 april 2016 in werking te laten treden;
4. de vastgestelde wijzigingen genoemd onder punt 1 bekend te maken aan het personeel via
Intranet en te publiceren via de afgesproken procedure.

Besluit
Akkoord.

3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
3.a Informatie aan de Raad inzake informatienota toekomst uitvoering Participatiewet
en Wsw.
De bij het advies gevoegde concept-infonota aan de Raad doen toekomen.

Besluit
Akkoord.

4 Afdeling Ruimte
4.a Herontwikkeling locatie Gulden in Velmolen Oost.
1. Instemmen met de beoordeling van de zienswijzen en de partiële herziening Uitwerkingsplan
Velmolen Oost, fase 1, locatie Gulden, gewijzigd vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit
Akkoord.

4.b Zienswijze voorgenomen verkoop Udens Duyn en het Kruisherenklooster.
De concept zienswijze (bijlage 1), inzake de voorgenomen verkoop van het Udens Duyn (zorghotel)
en het Kruisherenklooster aan BrabantZorg, vast te stellen.

Besluit
Akkoord.

4.c Schriftelijke vraag van T. Segers (fractie SP) inzake Piusplein (deel 2).
Instemmen met de bij het advies gevoegde antwoorden op de gestelde vragen.

Besluit
Gewijzigd akkoord.

4.e Herinrichting Ruitersweg, definitief ontwerp.
1. De reactienota met de antwoorden op de inspraakreacties vast te stellen;
2. het voorlopige ontwerp op basis van de reactienota en gehouden overleggen aan te passen naar
definitief ontwerp.

Besluit
Akkoord.

4.f Voornemen tot opdrachtverlening van ''Onderhoud begraafplaats'' 2016 e.v. en
''Onderhoud Uden-oost'' 2016 e.v.
IBN facilitair B.V. aan te wijzen als houder van een uitsluitend recht van het ''Onderhoud
begraafplaats'' 2016 ev en ''Onderhoud Uden-oost'' 2016 e.v., voor de duur van 3 jaar met 2
optiejaren in de zin van artikel 1.1 en artikel 2.24 aanhef en sub a ''Aanbestedingswet 2012''.

Besluit
Akkoord.

4.g Sluiten handhavingsdossier (ONIB).
Nu voldaan is aan de last onder dwangsom de handhavingsprocedure voor het handelen in strijd met
één van de voorwaarden van de omgevingsvergunning te beëindigen.

Besluit
Akkoord.

4.h Intrekken lasten onder dwangsom (ONIB).
De op grond van artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder a, b en c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht opgelegde lasten onder dwangsom in te trekken.

Besluit
Akkoord.

