Besluitenlijst Collegevergadering openbaar
Datum

26-02-2019

Tijd

9:00 - 12:00

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. 19 februari 2019.
Openbare besluitenlijst vaststellen.
Besluit
Akkoord.

1.b

Afsluiten kredieten Gemeente Uden ten behoeve van programmarekening
2018.
1. Te besluiten de kredieten uit bijlage 1 financieel en administratief af te
sluiten;
2. van de in bijlage 1 opgenomen kredieten de restant budgetten te verwerken
via de bijbehorende exploitaties en/of voorzieningen.
Besluit
Akkoord.

2

Afdeling Publiekszaken

2.a

Informatie aan de Raad inzake fietsendiefstal.
De gemeenteraad te informeren door middel van de bij het advies gevoegde
informatienota fietsendiefstal.
Besluit
Gewijzigd akkoord.

3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

3.a

Afronding project Vitaliteitshuis (ONIB).
1. In te stemmen met de behaalde resultaten (zie bijlage 1);
2. als blijk hiervan de eindverklaring te ondertekenen (bijlage 2);
3. in te stemmen met de koers zoals verwoord in de concept
Samenwerkingsovereenkomst (bijlage 3) en deze via het reguliere interne
proces te vertalen naar een definitieve overeenkomst;
4. de wethouder te mandateren om deze definitieve overeenkomst te
ondertekenen;
5. samen met de contractpartners publiciteit geven aan deze afronding.
Besluit
Akkoord.

3.b

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake investeringen Jeugd gemeente Uden
(ONIB).
1. In te stemmen met de notitie inrichting van de nieuwe toegang Jeugd per 1
juli 2019 (bijlage 3);
2. in te stemmen met de begrotingswijziging structurele kosten incl.
voorgestelde budgetneutrale dekking (bijlage 4)
a) nieuwe toegang Jeugd (€ 425.000,=)
b) nieuwe inkoop Jeugdzorg 2020 (€ 80.000,=)
3. het bij het advies gevoegde raadsvoorstel en raadsbesluit dekking
incidentele kosten nieuwe toegang Jeugd, nieuwe inkoop Jeugdzorg 2020,
preventieve Jeugdhulp en Veilig Thuis ter besluitvorming aan de gemeenteraad
voor te leggen (bijlage 1, 2) met daarin de volgende totale incidentele
middelenvraag per jaar:
2019: € 428.000
2020: € 289.000
2021: € 242.000
2022: € 184.000
Besluit
Akkoord.
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4

Afdeling Ruimte

4.a

Beantwoording schriftelijke vraag d.d. 7 februari 2019 van M. van Merwerode
(D66) inzake N264/Lippstadtsingel.
Antwoorden op de schriftelijke vraag conform de bij het advies gevoegde
bijlage.
Besluit
Akkoord.

4.b

Splitsing woonboerderij, het saneren en herbestemmen van een veehouderij
voor een Ruimte voor Ruimte-woning en het herbouwen van de tweede
(bedrijfs)woning op een andere locatie (ONIB).
1. Besluiten, in principe medewerking te verlenen aan het saneren van een
intensieve veehouderij in het kader van de Ruimte voor Ruimteregeling en
daarmee met het realiseren van een ruimte voor ruimte kavel ter plaatse;
2. besluiten, in principe medewerking te verlenen aan het splitsen van de
‘karakteristieke’ woonboerderij;
3. besluiten, in principe medewerking te verlenen aan het herbouwen van de
tweede (bedrijfs)woning op een andere locatie op de gronden ter plaatse als
een reguliere
burgerwoning;
4. besluiten, in principe medewerking te verlenen aan het herbestemmen van
het agrarisch bouwblok naar Wonen en daarmee de twee bedrijfswoningen te
bestemmen als burgerwoningen.
Besluit
Akkoord.

4.c

Beslissing op bezwaarschrift van F.B.
Het bezwaar niet-ontvankelijk verklaren.
Besluit
Akkoord.
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4.d

Informatie aan de Raad inzake uitbreiding parkeerplaats CSU, Verlengde
Velmolen 1 te Uden (ONIB).
In te stemmen met:
1. de uitbreiding van de parkeerplaats;
2. dit deel van het klimaatbos verderop aan de Patrijsweg te compenseren,
inclusief de bouw van een werkschuur;
3. de verkoop van 972 m² grond aan CSU Groep, gelegen aansluitend aan het
huidige terrein van CSU (zijde Patrijsweg) ten behoeve van de uitbreiding van
de parkeerplaats van CSU onder de voorwaarden zoals opgenomen in de als
bijlage 1 toegevoegde koopovereenkomst;
4. de opgestelde ruimtelijke onderbouwing, die als basis dient voor de op te
starten uitgebreide Wabo-procedure;
5. een informatienota aan de raad.
Besluit
Akkoord.
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