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

Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op
dinsdag 22 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).

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

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

Besluit
Akkoord.

1.c Wijzigingen Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Uden (Car-Uwo) a.g.v.
invoering IKB.
1. De wijzigingen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Uden (Car-Uwo), zoals vermeld in
bijlage 2 van de ledenbrief van het LOGA van 10 november 2016 , kenmerk ECWGO/U201601310,
conform vast stellen. Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2017;
2. de vastgestelde wijzigingen genoemd onder punt 1 publiceren via de afgesproken procedure.

Besluit
Akkoord.

2 Afdeling Publiekszaken
2.a Informatie aan de Raad inzake verkiezingsborden.
1. De houten verkiezingsborden vervangen voor trotters (nieuwe generatie verkiezingsborden);
2. instemmen met een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met Imagebuilding B.V. betreffende
de opmaak en plaatsing van trotters;
3. de raad bij positief besluit informeren over de vervanging via de bij het advies gevoegde
informatienota.

Besluit
Akkoord.

3 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening
3.a Leerlingenprognoses basisonderwijs gemeente Uden 2017.
De leerlingenprognoses basisonderwijs gemeente Uden 2017 vaststellen.

Besluit
Akkoord.

3.b IHP (Integraal Huisvestingsplan) Onderwijs (ONIB).
1. Instemmen met de ontwikkeling van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs voor de
gemeente Uden;
2. eenmalig € 10.412,05 inclusief BTW bijdragen in de advieskosten en dit dekken met middelen voor
''basisonderwijs huisvesting''.

Besluit
Akkoord.

4 Afdeling Ruimte
4.a Splitsing kavel Morgenweg 36 in Uden (ONIB).
1. In principe en onder voorwaarden instemmen met het opsplitsen van het perceel aan de
Morgenweg 36 in twee percelen;
2. de initiatiefnemers op de hoogte stellen van bovengenoemd besluit en tevens in de gelegenheid
stellen om met een nadere onderbouwing de haalbaarheid van het initiatief aan te tonen.

Besluit
Akkoord.

4.c Informatie aan de Raad inzake het gemeentelijk beleid omtrent de Wet
Plattelandswoningen.
1. Kennisnemen van de informatienota aan de raad;
2. de informatienota voorleggen aan de raad.

Besluit
Akkoord.

