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

Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op
dinsdag 26 juli 2016 om 9.00 uur.

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

Aantekeningen:
-

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

1 Afdeling Middelen
1.a Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 19 juli 2016.
Openbare besluitenlijst aldus vaststellen.

Besluit
Akkoord.

3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
3.a Financiering dyslexie-pilot.
Pilot dyslexie met € 31.946,- financieren uit inkoop lokale overeenkomsten jeugd;
2016: € 6.655,2017: € 15.973,2018: € 9.318,-

Besluit
Akkoord.

3.b Informatie aan de Raad inzake inkoopbesluit specialistische jeugdhulp 2017-2020
regio Noordoost-Brabant.
1. Het inkoopbesluit specialistische jeugdhulp 2017 – 2020 regio Noordoost Brabant vaststellen;
2. instemmen met de verdeling van het macrobudget;
3. instemmen met de opdrachtverstrekking aan de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch voor
uitvoering van de inkoop regionaal conform het inkoopbesluit;
4. wethouder Vonk machtigen om in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) het extra budget uit de
meicirculaire, dat overblijft na loon- en prijsbijstelling tgv de jeugdhulpaanbieders, nader te
bestemmen binnen het voorliggende inkoopbesluit;
5. de gemeenteraad middels de bij het advies gevoegde informatienota informeren.

Besluit
Gewijzigd akkoord.

3.c Schakelklas nieuwkomers Uden ''Taalblad''.
1. Voor 2016 een incidentele subsidie van € 60.000,= toekennen;
2. op zoek gaan naar structurele dekking voor de komende jaren;
3. de totale incidentele bijdrage ad € 60.000,= dekken binnen de onderwijsbegroting en hiertoe de
bij dit advies gevoegde begrotingswijziging vaststellen.

Besluit
Akkoord.

4 Afdeling Ruimte
4.a Plaatsing OV-Fietskluizen op het busstation.
Een achttal fietskluizen plaatsen op het busstation te Uden.

Besluit
Akkoord.

4.b Beantwoording schriftelijke vraag van raadsleden F. Kersten (D66) en W. Somers
(SP) d.d. 7 juli 2016 inzake vergunningen andere activiteiten op sportaccommodaties
dan zijn sportaccommodaties.
De schriftelijke vragen van raadsleden Frank Kersten en Wim Somers (D66 en SP) beantwoorden
conform het bij het advies gevoegde concept (bijlage 1).

Besluit
Gewijzigd akkoord.

4.c Beslissing op bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning (ONIB).
1. De ingediende bezwaren ongegrond verklaren;
2. het besluit in stand laten;
3. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar afwijzen.

Besluit
Akkoord.

4.d Beslissing op bezwaar weigering verkeersmaatregelen Prior van Milstraat en
Parallelweg (ONIB).
1. Het bestreden besluit in stand laten;
2. de gevraagde vergoeding van de kosten in verband met de behandeling van het bezwaar afwijzen.

Besluit
Akkoord.

4.e Beantwoording schriftelijke vraag van W. Somers (SP) d.d. 4 juli 2016 inzake
leegstand agrarische bedrijfsgebouwen.
De schriftelijke vraag van raadslid W. Somers (SP) beantwoorden conform de bij het advies gevoegde
beantwoording.

Besluit
Akkoord.

4.f Beantwoording schriftelijke vraag van F. van Lankvelt (CDA) d.d. 11 juli 2016 inzake
Niemeskant Volkel.
De schriftelijke vragen van het Raadslid F. van Lankvelt (CDA) inzake Niemenskant Volkel conform het
bij het advies gevoegde antwoord beantwoorden.

Besluit
Akkoord.

4.g Ontwerpbestemmingsplan ''Partiële herziening Buitengebied 2016''.
De wettelijke bestemmingsplanprocedure starten door het vrijgeven van het ontwerp
bestemmingsplan ‘Partiële herziening Buitengebied 2016’.

Besluit
Akkoord.

