Besluitenlijst Collegevergadering openbaar
Datum

16-04-2019

Tijd

10:00 - 12:00

Locatie

Bestuurskamer (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. 16 april 2019.
Openbare besluitenlijst vaststellen.

Besluit
Akkoord.
1.b

Ledenraadpleging Beleidsplan 2019-2022 College voor Arbeidszaken van de
VNG.
In te stemmen met het concept Beleidsplan 2019-2022 ‘Trots’ van het College
voor Arbeidszaken van de VNG.

Besluit
Akkoord.
2

Afdeling Publiekszaken

2.a

Afwijkingsbesluit vervanging (substitutie) stukken gescand op multifunctionals.
1. Een afwijkingsbesluit te nemen voor het vervangen van fysieke aanvragen
Maatschappelijke Dienstverlening door digitale exemplaren;
2. de vernietiging van de vervangen fysieke stukken op te schorten van 3
maanden naar 9 maanden.

Besluit
Akkoord.

3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

3.b

Informatie aan de Raad inzake fusie basisscholen De Brinck en Petteflet.
1. Kennis te nemen van de concept fusie-effect-rapportage (FER) over de
voorgenomen fusie tussen openbare basisschool De Brinck en roomskatholieke basisschool Petteflet;
2. een positief advies uit te brengen over de fusie tussen openbare basisschool
De Brinck en rooms-katholieke basisschool Petteflet per 1 augustus 2019 op
grond van artikel 64b lid 2 WPO, artikel 17d WPO en artikel 159 WPO;
3. schoolbesturen SAAM en KIEM te informeren over het advies in besluitregel
2 door middel van de brief met kenmerk 19.111845;
4. de raad te informeren met de bij het advies gevoegde informatienota over
de fusie van basisscholen De Brinck en Petteflet tot een samenwerkingsschool
in de wijk Zoggel per 1 augustus 2019.

Besluit
Akkoord.
4

Afdeling Ruimte

4.a

Beslissing op het bezwaar tegen het besluit om niet handhavend op te treden
tegen een woningsplitsing op het adres Maasstraat 14-14a te Uden (ONIB).
1. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
2. het bestreden besluit in stand te laten.

Besluit
Akkoord.
4.b

Herbouwen en uitbreiden van twee loodsen aan Nistelrodeseweg 13a te Uden
(ONIB).
In principe medewerking te verlenen aan het herbouwen van twee loodsen, die
een grotere oppervlakte hebben dan de oude loodsen, onder de voorwaarde
dat opslag en tijdelijke stalling van voertuigen vóór en ná demontage
uitsluitend inpandig plaatsvindt.

Besluit
Akkoord.
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4.c

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake Begroting 2020 ODBN.
De Raad te adviseren om in de zienswijzen over de Programmabegroting 2020
van de ODBN op te nemen dat:
1. Het Meerjarenontwikkelingsplan in 2020 uitgevoerd dient te zijn;
2. periodieke monitoring en verantwoording van de voortgang in 2019 wordt
gerealiseerd.

Besluit
Akkoord.
4.d

Schriftelijke vraag d.d. 18 maart 2019 van M. Kappé (Groen Links) en
S. Zeegers (SP) inzake incident met taurossen.
Instemmen met beantwoording van de schriftelijke vraag van de raadsleden
Monique Kappé en Spencer Zeegers.

Besluit
Akkoord.
4.e

Incidentele subsidie opstartkosten UCO (ONIB).
Een incidentele subsidie van maximaal € 60.531,= te verlenen aan vereniging
Uden Centrum Ondernemers (UCO) voor de opstartkosten, overeenkomstig de
bij het advies gevoegde ontwerpbeschikking (bijlage 1).

Besluit
Akkoord.
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