Openbare besluitenlijst Collegevergadering (ONIB)
Datum

21-05-2019

Tijd

9:00 - 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

3

Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

3.a

Huisvesting Maashorst School (ONIB).
1. In te stemmen met de tijdelijke huisvesting van de Maashorst School in het
pand aan Aldetiendstraat 21a te Uden voor de periode van 1 augustus 2019 tot
en met 31 december 2019;
2. de kosten van het pand in de genoemde periode in besluitregel 1 ad
€ 18.750,= te melden in de eerstvolgende afwijkingenrapportage.
Besluit
Akkoord.

3.b

Verhuur leegstaande ruimten in schoolgebouwen KIEM (Verhuurbeleid OHV)
(ONIB).
1. In te stemmen met het overzicht van huurders van leegstaande ruimten in
schoolgebouwen van schoolbestuur KIEM op basis van het vastgestelde
Verhuurbeleid OHV;
2. KIEM opnieuw toestemming te verlenen voor de verhuur van leegstaande
ruimten in hun schoolgebouwen volgens het overzicht onder besluitregel 1;
3. het afdelingshoofd van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening te
mandateren om namens het college toestemming te verlenen voor de verhuur
van leegstaande ruimten in schoolgebouwen.
Besluit
Akkoord.

3.c

Ontwerpraadsvoorstel en -besluit inzake fusie basisscholen De Brinck en
Petteflet (ONIB).
1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de fusie-effect-rapportage
(FER) over de voorgenomen fusie tussen openbare basisschool De Brinck en
rooms-katholieke basisschool Petteflet;
2. de raad voor te stellen in te stemmen met de fusie van basisscholen De
Brinck en Petteflet tot een samenwerkingsschool in de wijk Zoggel per 1
augustus 2019 op grond van artikel 64b lid 2 WPO, artikel 17d WPO en artikel
159 WPO, waarbij het openbare onderwijs geborgd blijft;
3. de raad voor te stellen om schoolbestuur SAAM toestemming te verlenen het
voorgenomen opheffingsbesluit voor openbare basisschool De Brinck te
effectueren.
Besluit
Akkoord.

4

Afdeling Ruimte

4.b

Morgenweg definitieve inrichting, vragen aanwonenden (ONIB).
In te stemmen met de bij het advies gevoegde brief voor de beantwoording van
de ingekomen bewonersbrief
Besluit
Akkoord.
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