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

Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op
dinsdag 30 augustus 2016 om 9.00 uur.

Aanwezig:
Drs. H.A.G. Hellegers (burgemeester), mr. J.M. Smarius (gemeentesecretaris),
drs. R.P.J.M. Peerenboom (wethouder), M.J.A. Vonk (wethouder), ir. M.J. van
Merwerode (wethouder), G.A. Overmans (wethouder).
Afwezig:
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. 23 augustus 2016
Openbare besluitenlijst aldus vaststellen.

Besluit
Akkoord.

2 Afdeling Publiekszaken
2.a Informatie aan de Raad inzake tussentijdse rapportage meerjarenuitvoeringskader
toezicht en handhaving openbare ruimte 2016-2018 (Thor).
De bij het advies gevoegde tussentijdse rapportage meerjarenuitvoeringskader toezicht en
handhaving openbare ruimte 2016-2018 (Thor) te zenden aan de leden van de commissie AZ en
Raad.

Besluit
Akkoord.

3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
3.a Subsidiekaart 2016.
1. Instemmen met de Subsidiekaart 2016;
2. de Subsidiekaart 2016 op te nemen in de Programmarekening 2016.

Besluit
Akkoord.

3.b Voormalig gezinshuis Sjechina.
1. Kennisnemen van de stand van zaken rondom voormalig gezinshuis Sjechina;
2. Breederzorg incidenteel de kosten voor leegstand en niet gedekte zorgkosten te vergoeden en
deze te dekken uit het budget WMO 2015 begeleid wonen.

Besluit
Akkoord.

3.c Informatie aan de Raad inzake beleidsuitvoering waardering mantelzorgers.
1. Notitie beleidsuitvoering waardering mantelzorgers Uden 2016 vast te stellen;
2. hiertoe de bij het advies gevoegde 'Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2015',
versie 2 vaststellen en publiceren;
3. de uitgaven die voortvloeien uit het voorgestelde beleid te dekken uit budget Wmo 2015,
Fcl 46701240;
4. de Raad middels de bij het advies gevoegde informatienota informeren.

Besluit
Akkoord.

3.d Bestrijding laaggeletterdheid.
1. Instemmen met de bij het advies gevoegde tekst van het convenant;
2. de wethouder G. Overmans te mandateren om dit convenant op 9 september, tijdens de Week
van Alfabetisering, te ondertekenen.

Besluit
Akkoord.

3.e Informatie aan de Raad inzake inkoopplan 2017 Wmo ondersteuning NoordoostOost Brabant.
1. Het Inkoopplan 2017 Wmo ondersteuning Noordoost-Oost Brabant vast te stellen;
2. de Raad te informeren middels een informatienota.

Besluit
Akkoord.

4 Afdeling Ruimte
4.a Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake vaststelling bestemmingsplan Udens
College, Schepenhoek 101.
1. De gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Udens College, schepenhoek 101’ met Idn
NL.IMRO.0856.BPUCschepenhoek-ON01, vast te stellen;
2. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit
Akkoord.

4.b Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake 1e herziening bestemmingsplan
Zeelandsedijk 28-30a te Volkel.
1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het bij het advies gevoegde
‘Zienswijzenrapport 1e Herziening Zee-landsedijk 28-30a te Volkel,
NL.IMRO.0856.BPZlndsedyk2830a01-ON01;
2. de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘1e Herziening Zeelandsedijk 28-30a te
Volkel, NL.IMRO.0856.BPZlndsedyk2830a01-ON01’ ongewijzigd vast te stellen conform de bij het
advies gevoegde zienswijzenrapport;
3. de gemeenteraad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit
Akkoord.

