Besluitenlijst Collegevergadering openbaar
Datum

19-03-2019

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. 12 maart 2019.
Openbare besluitenlijst vaststellen.

Besluit
Akkoord.
3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

3.a

Deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022.
Akkoord te gaan met de inzet van het toegekende aantal fte buurtsportcoaches
(9,78) en de lijn van invulling hiervan zoals beschreven in bijlage 1 verder uit te
werken.

Besluit
Akkoord.
3.b

Benoeming bestuursleden en financiering Adviesraad Sociaal Domein Uden.
1. Mevrouw J.A.M.. Smits – Minten voor de periode 1 januari 2019 tot en met
31 december 2022 te benoemen tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal
Domein Uden conform het bij het advies gevoegde ontwerpbesluit;
2. de heer A.W.M. van Cuijk voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31
december 2022 te benoemen tot penningmeester van de Adviesraad Sociaal
Domein Uden conform het bij het advies gevoegde ontwerpbesluit;

3. een vrijwilligersvergoeding van € 500,-- per jaar per persoon toe te kennen
aan maximaal 8 bestuursleden van de Adviesraad Sociaal Domein Uden;
4. een vrijwilligersvergoeding van € 300,-- per jaar per persoon toe te kennen
aan maximaal 25 leden van de themagroepen van de Adviesraad Sociaal
Domein Uden. 5. De Adviesraad Sociaal Domein Uden een structurele subsidie
van €15.500,-- toe te kennen.

Besluit
Akkoord.
3.c

Volkscultureel programma theater Markant 2019 (ONIB).
1. Organisaties die in 2018 volksculturele activiteiten hebben georganiseerd
deze ook in 2019 subsidie te verlenen voor hun activiteiten;
2. nieuwe volksculturele activiteiten in 2019 die zich beroepen op deze
subsidie tegemoet te komen;
3. het subsidieplafond voor deze activiteiten in 2019 vast te stellen op
€50.000,=;
4. deze benodigde middelen te verwerken in de eerste afwijkingsrapportage;
5. vooruitlopend op de afwijkingsrapportage tot uitvoering over te gaan.

Besluit
Akkoord.
4

Afdeling Ruimte

4.a

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake startnotitie Regionale Energie Strategie
Brabant Noordoost.
1. De startnotitie vast te stellen;
2. het bij het advies gevoegde raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter
vaststelling voor te leggen.

Besluit
Akkoord.
4.b

Het geven van workshops op het perceel Loopkantstraat 23A te Uden (ONIB).
1. In principe mee te werken aan het verzoek om BBQ-workshops te geven op
het perceel Loopkantstraat 23A;
2. de mogelijke planschadekosten middels een overeenkomst te verhalen.
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Besluit
Akkoord. Benadrukken in omgevingsvergunning dat het hier nadrukkelijk niet
gaat om horeca.
4.c

Omschakelen geitenhouderijen naar een akkerbouwbedrijf en een
recreatiebedrijf (ONIB).
1. In principe medewerking verlenen aan het vergroten van het bouwblok op de
Duifhuizerweg 21 naar 2,5 hectare, ten behoeve van het vergroten van een
loods ter plaatse;
2. in principe medewerking verlenen aan het huisvesten van arbeidsmigranten
op de locatie Duifhuizerweg 21, mits aangetoond wordt dat het passend is
voor de locatie;
3. in principe medewerking verlenen aan het herbestemmen van de
geitenhouderij op Duifhuizerweg 24 naar een recreatiebedrijf en het vergroten
van het bestemmingsvlak naar circa 6500m2;
4. in principe medewerking verlenen aan het herbestemmen van de
geitenhouderij op Duifhuizerweg 29 naar een (volle)grondsteeltbedrijf.
5. in principe medewerking verlenen aan de vergroting van het bouwblok naar
2,5 hectare op de Duifhuizerweg 29.
6. in principe medewerking verlenen aan het toestaan van 6 hectare
teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwblok.
7. geen medewerking verlenen aan het verwijderen van bos ter grootte van
circa 2000m2 en het omzetten naar akkerland.

Besluit
Akkoord, met toevoeging dat bij huisvesting arbeidsmigranten randvoorwaarde
is dat het gaat om de werknemers die werkzaam zijn op de agrarische locatie
Duifhuizerweg.
4.e

Subsidie stichting Fairtrade Uden (ONIB).
1. Te besluiten om incidentele subsidie te verlenen aan Stichting Fairtrade
gemeente Uden, van € 1000,- voor het jaar 2019 en 2020;
2. in de verleningsbeschikking aan te kondigen dat de subsidie zonder nadere
besluitvorming na 2020 komt te vervallen.

Besluit
Akkoord.
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4.f

Bouwactiviteiten zonder vergunning op het adres Duifhuizerweg 9 te Uden
(ONIB).
1. Met toepassing van artikel 4:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) de
vooraankondiging last onder dwangsom achterwege laten;
2. een last onder dwangsom opleggen tot het staken en gestaakt houden van
de bouwwerkzaamheden;
3. een last opleggen van € 1000,00 per dag tot een maximum van €
20.000,00;
4. aan te geven dat deze last in werking treedt de dag na verzending.

Besluit
Akkoord.
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