Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

21-05-2019

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

Bestuurskamer (2.58)

Voorzitter

H.A.G. Hellegers

1

Afdeling Middelen

1.a

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 14 mei 2019.
Openbare besluitenlijst vaststellen.

3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

3.a

Sjors Sportief en Sjors Creatief (ONIB).
1. Akkoord te gaan om de komende twee schooljaren proactief kinderen te
activeren voor sport door het programma Sjors Sportief voort te zetten;
2. akkoord te gaan om de komende twee schooljaren proactief kinderen te
activeren voor cultuur door het programma Sjors Creatief voort te zetten;
3. ten gunste van Sjors Sportief en Sjors Creatief jaarlijks €4.400 beschikbaar
te stellen uit het bestaande breedtesport budget en middelen cultuur.

4

Afdeling Ruimte

4.a

Beslissing op bezwaar aan Looierstraat 6 te Uden (ONIB).
Met aanvulling van motivering uw weigeringsbesluit over het bouwen van een
carport en het realiseren van een tweede uitweg in stand te laten.

4.b

Ontwerpraadsadvies en -besluit inzake Jaarplan en begroting 2020 van de
regio Noordoost Brabant (regio NOB) (ONIB).
1. Te besluiten het concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2020 van de regio
NOB ter informatie aan de raad te sturen;
2. Te besluiten om de raad voor te stellen een zienswijze uit te brengen.

4.c

Herontwikkeling Vaarzenhof 703 te Uden (ONIB).
1. In principe mee te werken aan de herontwikkeling van Vaarzenhof 703 en op
termijn aan de realisatie van losse woonunits nabij de boerderij alle bedoeld
voor begeleid wonen voor mensen met een beperking;
2. in te stemmen met het procesvoorstel om tot verkoop van de gronden over
te gaan, waar een overeenkomst waarmee de gemeentelijke kosten worden
gedekt onderdeel van uitmaakt.

4.d

Beslissing op bezwaar inzake besluit beëindigen subsidierelatie met Stichting
Uden Promotie (SUP) (ONIB).
In afwijking op het advies van de Onafhankelijke commissie bezwaarschriften
(OCB) het door SUP ingediende bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en
dit aan bezwaarmaker mede te delen middels het bij het advies gevoegd
besluit.

4.e

Ondersteuning startende ondernemers (ONIB).
Voor de periode 2019 t/m 2021 aan UOV De Kring een incidentele subsidie te
verlenen van maximaal €35.000 per jaar voor de ondersteuning van startende
ondernemers overeenkomstig de bijgevoegde ontwerp subsidie beschikking
(zie bijlage 1).

4.f

Vrijgave laatste deel plangebied Dico-terrein.
Het gedeelte van het plangebied van het Dico-terrein, aangeduid als vindplaats
3 in bijbehorend evaluatierapport, vrij te geven.

4.g

Ondertekenen convenant Geopark Peelhorst en Maasvallei (i.o.).
1. Het convenant Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. te ondertekenen;
2. het hiervoor noodzakelijke budget reserveren uit Bestemmingsreserve
‘Buitengebied in Ontwikkeling’ en dit melden middels eerstvolgende
bestuursrapportage aan de Raad,
3. portefeuillehouder mandateren om namens burgemeester het convenant te
laten ondertekenen.
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