Besluitenlijst Collegevergadering openbaar
Datum

02-04-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Kamer 2.58

Voorzitter

G.V.I.C. van Heeswijk

Aanwezigen

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

Afwezig

H. Hellegers

1

Afdeling Middelen

1.a

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 26 maart 2019.
Openbare besluitenlijst vaststellen.
Besluit
Akkoord.

1.b

Financiële rechtmatigheidscontrole met betrekking tot processen in de
bedrijfsvoering.
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot de
rechtmatigheidscontrole 2018 (zie bijlage 2) voor ondergenoemde processen
bij het onderdeel ‘inleiding’ vast te stellen. Er zijn geen bevindingen ten
aanzien van de financiële rechtmatigheid naar voren gekomen uit de controle.
Besluit
Akkoord.

3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

3.a

Lokaal sportakkoord (ONIB).
1. In te stemmen met deelname aan de rijksregeling ‘lokale/regionale
Sportakkoorden’ en daarmee een lokaal sportakkoord toe te voegen aan het
sport- en beweegbeleid 2019+;
2. de intentieverklaring te ondertekenen om een sportformateur aan te stellen
voor de vorming van het lokale sportakkoord;

3. de Raad bij de eerstvolgende afwijkingenrapportage voorstellen de
toegekende middelen van de decentralisatie uitkering beschikbaar te stellen.
Besluit
Akkoord.
4

Afdeling Ruimte

4.a

Ontwikkeling locatie Gulden in Velmolen Oost.
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Velmolen oost, locatie
Gulden.
Besluit
Akkoord.

4.c

Splitsen woning Vijfhuizerweg 11 te Uden (ONIB).
1. In principe mee te werken aan het splitsen van de woning Viifhuizerweg 11;
2. het kostenverhaal te regelen middels een anterieure overeenkomst.
Besluit
Akkoord.

4.d

Realiseren van een woning in een karakteristiek bijgebouw (ONIB).
In principe medewerking verlenen aan het restaureren/herbouwen van een
‘karakteristiek’ bijgebouw en het omzetten naar een woning, mits de
geitenhouderij in de omgeving is gesaneerd/wegbestemd.
Besluit
Akkoord.

4.e

Handhavingsprocedure zonder vergunning geplaatste (mobiele) lichtmasten op
het adres Aalstweg 7 te Uden en besluiten op de in dit verband ingediende
verzoeken om handhavend op te treden (ONIB).
Besluiten:
Ten aanzien van de handhaving van de zonder de daarvoor benodigde
omgevingsvergunning geplaatste tijdelijke lichtmasten rond het kunstgrasveld.
1. dat de ingebrachte zienswijze geen aanleiding geeft om af te zien van
handhavend optreden;
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2. betrokkenen een last onder dwangsom op te leggen tot het verwijderen en
verwijderd houden van de zonder de daarvoor benodigde
omgevingsvergunning geplaatste lichtmasten rond het kunstgrasveld op het
adres Aalstweg 7 te Uden;
3. gelet op alle betrokken belangen een begunstigingtermijn van 6 weken te
stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de aanschrijving.

Ten aanzien van de verzoeken om handhavend op te treden tegen de
geplaatste ballenvangers en tijdelijke lichtmasten bij het kunstgrasveld.
4. de verzoeken om handhavend op te treden afwijzen voor zover deze
betrekking hebben op het bouwen van de ballenvangers, omdat hiervoor reeds
op 22 november 2018 een omgevingsvergunning is verleend;
5. de verzoeken om handhavend op te treden toewijzen voor zover deze
betrekking hebben op het plaatsen van de tijdelijke lichtmasten rond het
kunstgrasveld.
Besluit
Akkoord.
4.f

Informatie aan de Raad inzake evaluatie afvalinzameling laagbouw 2018.
1. Kennis te nemen van evaluatierapport afvalinzameling laagbouw;
2. in te stemmen om uit te gaan zoeken of en hoe andere gemeenten
etensresten, luiers cq incontinentiemateriaal en grofvuil beter scheiden;
3. in te stemmen met infonota voor de raad.
Besluit
Akkoord.

4.g

Beantwoording schriftelijke vraag van M. van Merwerode (fractie D66) d.d.
6 maart 2019 inzake N264/Lippstadtsingel (II).
Te antwoorden op de schriftelijke vraag conform de bijlage.
Besluit
Akkoord.

Pagina 3

