Besluitenlijst Collegevergadering openbaar
Datum

23-01-2019

Tijd

12:00 - 16:00

Locatie

Kamer 2.58

Voorzitter

H.A.G. Hellegers

Aanwezigen

D. van Deurzen, G. van Heeswijk, H.A.G. Hellegers, F.J.M. van Lankvelt,
M. Prinssen en I. Verkuijlen

1

Afdeling Middelen

1.a

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 15 januari 2019.
Openbare besluitenlijst vaststellen.
Besluit
Akkoord.

1.b

Ledenraadpleging nieuwe CAO Gemeenten per 1 januari 2020 a.g.v. Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren.
1. In te stemmen met de concept nieuwe CAO Gemeenten per 1 januari 2020 in
het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra);
2. de werkgeverscommissie griffie ter adviseren om eenzelfde standpunt in te
nemen.
Besluit
Akkoord.

1.c

Schriftelijke vraag d.d. 10 december 2018 van raadslid M. van den Bosch
(CDA-fractie) inzake ozb-woningtarief bij instellingen van sociaal belang.
Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vraag van raadslid M. van
den Bosch.
Besluit
Akkoord.

1.d

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake Plan van Aanpak Herindeling Landerd-

Uden.
1. Het raadsadvies Plan van Aanpak Herindeling Landerd-Uden vast te stellen;
2. op voorhand uit te gaan van de naam gemeente Maashorst;
3. een budget van € 335.000,= ter beschikking te stellen om de kosten van het
herindelingsproces in 2019 te dekken.
Besluit
Akkoord.
3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

3.a

Voortgang ontwikkelingen beheer Fietsenstallingen Uden.
1. Kennis te nemen van de bij het advies gevoegde memo over de voortgang in
de ontwikkelingen van de fietsenstalling;
2. akkoord gaan met de uitwerking van scenario 4 voor de fietsenstallingen in
Uden.
Besluit
Akkoord.

3.b

Nieuwbouw UC Schepenhoek: vergoeding huur tijdelijke gymlokalen (ONIB).
1. In te stemmen met een eenmalige vergoeding van € 60.175,98 voor het
Udens College ter compensatie van de werkelijke huurkosten van tijdelijke
gymlokalen tijdens de nieuwbouw UC Schepenhoek;
2. de huurkosten in besluitregel 1 te dekken uit de onderwijsbegroting 2018
en daartoe bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.
Besluit
Akkoord.

3.c

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake kadernota 2020 Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant.
De Raad adviseren een positieve zienswijze te geven bij de Kadernota 2020 van
het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Besluit
Akkoord.

3.e

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake regionale inkoop jeugdhulp vanaf 2020
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(D00149443).
1. Kennis te nemen van het bij het advies gevoegde raadsvoorstel
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020;
2. de Raad adviseren toestemming te verlenen voor de vaststelling van de
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020.
3. de bij het advies gevoegde Regionale Inkoopstrategie 2020-2024 voor
jeugdhulp vast te stellen;
4. de portefeuillehouder Jeugd te mandateren de Centrumregeling Jeugdhulp
Noordoost Brabant 2020, definitief vast te stellen en die portefeuillehouder te
machtigen de Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2020 namens de
gemeente Uden te ondertekenen;
5. de centrumgemeente mandaat en volmacht te geven om in de geest van de
Centrumregeling voorbereidende taken uit te voeren ten behoeve van de
inkoop van de jeugdtaken 2020-2024 en daartoe overeenkomsten te sluiten.
Besluit
Akkoord.

3.f

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake ophoging normbedragen
onderwijshuisvesting.
1. De raad voor te stellen in te stemmen met Bijlage IV ‘Normbedragen voor
vergoeding en indexering indexjaar 2019’ van de Verordening Voorzieningen
huisvesting onderwijs;
2. bijlage IV uit besluitregel 1 in werking te laten treden met ingang van 1
januari 2019 onder gelijktijdige intrekking van Bijlage IV van de Verordening
Voorzieningen huisvesting onderwijs Uden 2014.
Besluit
Akkoord.
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4

Afdeling Ruimte

4.a

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake vaststelling bestemmingsplan
Volkelseweg 28 te Uden.
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de beantwoording van de
zienswijzen en het bestemmingsplan Volkelseweg 28 gewijzigd vast te stellen;
2. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen;
3. een hogere waarde vast te stellen als bedoeld in de Wet geluidhinder.
Besluit
Akkoord.

4.b

Schriftelijke vraag d.d. 3 december 2018 van raadslid P. van Orsouw
(CDA-fractie) inzake rotonde adoptieplan.
Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vraag van raadslid P. van
Orsouw.
Besluit
Akkoord na aanpassing in overleg met de portefeuillehouder.

4.c

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake kadernota 2020 Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN).
De bij het advies gevoegde reactiebrief over de kadernota 2020 van de ODBN
ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
Besluit
Akkoord.

4.d

Informatienota aan de Raad inzake beleidsregels afwegingskader splitsing
woningen en percelen.
1. De beleidsregels ‘Afwegingskader beoordeling splitsen woningen en
percelen binnen de bebouwde kom’ vast te stellen als toetsingskader voor
nieuwe initiatieven;
2. initiatieven in de eerste helft van 2019 te toetsen aan dit kader en de
beleidsregels zo nodig aan te passen aan de hand van de opgedane ervaringen;
3. de raad hierover te informeren via een informatienota.
Besluit
Akkoord.
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4.e

Informatienota aan de Raad inzake startnotitie woonvisie gemeente Uden.
1. De ‘Startnotitie Woonvisie gemeente Uden’ vast te stellen (bijlage 1);
2. de raad middels de bij het advies gevoegde informatienota (bijlage 2) te
informeren;
3. de ‘Startnotitie Woonvisie gemeente Uden’ door te sturen aan de Adviesraad
Sociaal Domein (ASD).
Besluit
Akkoord.

4.f

Informatienota aan de Raad inzake jaarprogramma Wabo en Milieu 2019.
1. Het Jaarprogramma Wabo en Milieu 2019 vast te stellen;
2. de raad te informeren over het Jaarprogramma Wabo en Milieu 2019;
3. Provinciale Staten te informeren over het Jaarprogramma Wabo en Milieu
2019.
Besluit
Akkoord.

4.g

Bouw van negen appartementen aan de Volkelseweg 4 (ONIB).
1. In principe mee te werken aan het aan het wijzigen van de bestemming voor
het bouwen van negen appartementen, waarvan minimaal vijf appartementen
in het middeldure huursegment en de rest in het goedkope koopsegment (<
185.000 Euro v.o.n);
2. middels een anterieure overeenkomst het kosten verhaal te regelen;
3. extra zekerheden in te bouwen bij het sluiten van een anterieure
overeenkomst.
Besluit
Akkoord.

4.h

Verzoek om handhaving erfafscheiding Speelweide 6 te Uden (ONIB).
Het verzoek om handhaving af te wijzen.
Besluit
Akkoord.
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4.i

Beslissing op bezwaar aanwijzen parkeer- en oplaadplekken Alardstraat
(ONIB).
Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
Besluit
Akkoord.

4.j

Handhavingsprocedure op het adres Groesstraat te Odiliapeel (ONIB).
1. De ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;
2. betrokkene een last onder bestuursdwang op te leggen tot het opheffen en
opgeheven houden van de illegale inrit op het adres Groesstraat 3 te
Odiliapeel;
3. een begunstigingstermijn van 2 weken stellen waarbinnen moet worden
voldaan aan de aanschrijving;
4. de bestuursdwang uit te voeren wanneer niet binnen de gestelde termijn aan
de last wordt voldaan.
Besluit
Akkoord.

4.k

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake grondprijsbeleid 2019 bouwkavels.
Het bij het advies gevoegde raadsvoorstel met raadsbesluit over het
grondprijsbeleid 2019 voor bouwkavels aan de Raad aan te bieden.
Besluit
Akkoord.
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