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

Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op
dinsdag 8 november 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), F.W. van den Berg
(wethouder), ir. M.J. van Merwerode (wethouder), G.A. Overmans (wethouder).

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

Besluit
Gewijzigd akkoord.

1.b Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake APV Uden, negende wijziging (ONIB).
De Raad voor te stellen, zoals in het bij het advies gevoegde Raadsadvies is aangegeven, om:
1.1
een seksinrichtingsexploitant te verbieden een prostituee onder 21 jaar voor zich te laten
werken;
1.2
voor openbare orde-regels rondom de vliegbasis terug te vallen op handhaving uit
Gemeentewet;
1.3
het algemene verbod met ontheffing bij muziek op het terras te laten vervallen;
1.4
college maatwerk te laten leveren voor leefomgeving bij evenementen op
evenemententerreinen;
1.5
bepalingen in overeenstemming te brengen met Wet Dieren, Wet Natuurbescherming;
1.6
enkele overige bepalingen te verduidelijken of te vereenvoudigen volgens het VNG-model;
1.7
voor bovenstaande aanpassingen de verordening ‘Negende wijziging APV Uden’ vast te
stellen;
2.0
de Delegatieverordening aan te passen op de Wet Natuurbescherming, aanvullend op punt
1.5.

Besluit
Akkoord.

1.c Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake aanpassen belastingen, rechten en
tarieven 2017.
1. De verordening afvalstoffenheffing 2017 vast te stellen;
2.
de verordening rioolheffing 2017 vast te stellen;
3.
de verordening onroerende-zaakbelastingen 2017 vast te stellen;
4.
de verordening parkeerbelastingen 2017 vast te stellen;
5.
de verordening staangeld 2017 vast te stellen;
6.
de verordening reclamebelasting 2017 vast te stellen;
7.
de marktgeldenverordening 2017 vast te stellen;
8.
de begrafenisrechtenverordening 2017 vast te stellen;
9. het bij het advies gevoegd raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.

Besluit
Akkoord.

1.d Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake Legesverordening 2017.
1. De legesverordening 2017 vaststellen;
2. het bij het advies gevoegde raadsvoorstel voorleggen aan de raad.

Besluit
Akkoord.

1.e Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake Bestuursrapportage 2016.
De raad voorstellen in te stemmen met de bij het advies gevoegde Bestuursrapportage 2016 met
bijbehorende besluiten.

Besluit
Akkoord.

1.f Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake Overheveling budgetten van 2016 naar
2017.
1. Instemmen met het voorstel tot overhevelen van budgetten van 2016 naar 2017;
2. dit voorstel ter instemming voorleggen aan de raad ter behandeling in de vergadering van 15
december 2016 a.s.

Besluit
Akkoord.

3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
3.a Subsidie aanvraag Ons Welzijn i.v.m. overheadkosten GGD voor de medewerkers
in het Basisteam Jeugd en Gezin over 2016 en 2017.
1. Ons Welzijn over 2016 en 2017 een aanvullend subsidie te verlenen van € 3.850,-- per jaar;
2. ons Welzijn te verzoeken om voor 2018 afspraken hierover te maken met de GGD of om de kosten
zelf op te vangen.

Besluit
Akkoord.

3.b Jeugdcultuurfonds.
1. Per 1 december 2016 een samenwerkingsovereenkomst met Jeugdcultuurfonds Brabant aan te
gaan voor de duur van twee jaar;
2. de benodigde middelen ad € 7.500 per jaar (in totaal € 15.000) te dekken met beschikbare,
reguliere middelen voor kunst en cultuur.

Besluit
Akkoord.

3.c Informatie aan de Raad inzake aanbesteding Regiotaxi Noordoost Brabant.
De Raad te informeren over de gevolgen van de aanbesteding Wmo-vervoer en OV personenvervoer
Regiotaxi Noordoost Brabant. (zie het bij het advies gevoegde informatienota aan de Raad).

Besluit
Akkoord.

3.d Aanvullende subsidie aanvraag Ons-Welzijn.
Te besluiten de aanvullende subsidie aanvraag CU 16-113 voor uitbreiding van de formatie van de
basisteam volwassenen over 2015, 2016 en 2017 af te wijzen.

Besluit
Akkoord.

3.e Voorgenomen bestuurlijke fusie Openbaar OnderwijsGroep en SKBO: Reactie en
advies college (ONIB).
Positief advies te geven over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting OOG en SKBO.

Besluit
Akkoord.

3.f Subsidie fitnesstuin.
Subsidie tot een maximum bedrag ad € 20.000 te verstrekken aan Stichting Kiem onderwijs en
opvang voor aanschaf beweegtoestellen fitnesstuin.

Besluit
Gewijzigd akkoord.

3.g Kosten groepsgewijze ambulante woonbegeleiding ex-AMV's (alleenstaande
minderjarige vluchtelingen).
1. De kosten voor groepsgewijze ambulante woonbegeleiding (maximaal € 18.500) te dekken vanuit
de decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom;
2. de kosten voor initiële leegstand te dekken vanuit de decentralisatie-uitkering Verhoogde
Asielinstroom.

Besluit
Akkoord.

3.h Subsidieaanvraag procesversneller Ons Welzijn.
1. Te besluiten de subsidie aanvraag CU 16-112 voor bekostiging van de procesversneller voor de
periode 2015 en 2016 toe te kennen;
2.
af te wijken van de indieningstermijn voor incidentele subsidies.
3.
de kosten ad. € 110.000 incidenteel te dekken uit het Ontwikkelfonds Wmo2015 en hiertoe
de bij het advies gevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Besluit
Akkoord.

4 Afdeling Ruimte
4.a Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake vGRP+ 2017 - 2021 gemeente Uden.
1. Instemmen met het opgestelde vGRP+ 2017 – 2021;
2. de gemeenteraad te adviseren om het vGRP+ vast te stellen(zie bijgevoegd raadsadvies).

Besluit
Akkoord.

4.c Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake Nota Grondbeleid 2017 en Nota
Kostenverhaal 2017.
Instemmen met het bij het advies gevoegde Raadsvoorstel ''Vaststellen Nota Grondbeleid 2017 en
Nota Kostenverhaal 2017''.

Besluit
Akkoord.

4.d Smart City.
1.
Het project Smart City te starten.
2.
Voor Smart City het budget te gebruiken dat voor gratis wifi gereserveerd is, namelijk
€37.500 t/m 2017 en daarna jaarlijks €17.500.

Besluit
Akkoord.

4.e Invorderingsbeschikking verbeurde dwangsommen (ONIB).
De verbeurde dwangsommen in te vorderen.

Besluit
Akkoord.

4.f Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake realisatie Woningbouw Velmolen Oost
Fase 3.
1.
De Raad voor te stellen het bestemmingsplan Velmolen Oost fase 3 gewijzigd vast te stellen;
2.
de Raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Velmolen Oost fase 3 gewijzigd vast te
stellen;

3.
de Raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen;
4.
een hogere waarde vast te stellen als bedoeld in de Wet geluidhinder;
5.
een selectiebesluit te nemen op basis van het archeologisch onderzoek en selectieadvies van
bureau Econsultancy, inhoudende dat er bij de voorgenomen werkzaamheden in het plangebied
Velmolen Oost fase 3 in Uden geen rekening hoeft te worden gehouden met archeologische
waarden.

Besluit
Akkoord.

4.g Ontwikkeling van 39 woningen Loopkantstraat (ONIB).
In principe medewerking te verlenen aan een maatschappelijke ontwikkeling aan de Loopkantstraat
3, waarbij ruimte is voor 39 zorgappartementen.

Besluit
Akkoord.

