Concept besluitenlijst Commissievergadering
Ruimte, Economie en Financiën
Datum

12 september 2019

Aanwezig:

E. Alofs-van den Boogaard (voorzitter) R. Wouters (commissiegriffier) L. Deijnen
(Gewoon Uden); R. Geerders (Gewoon Uden); T. de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden);
J. Hens (VVD-Leefbaar Uden); C. Keizer UdenPlus)*; E. den Dekker (UdenPlus)*; J. Minten
(CDA); P. van Orsouw (CDA); C. de Jong (D66)*; M. van Gils (D66)*; J. van Lanen (Jong
Uden); D, van Tiel (Jong Uden); G. Bus (SP); M. Everling (SP); I. Tros (PvdA); M. Geurts
(PvdA)*; F. van Lankvelt (portefeuillehouder); I. Verkuijlen (portefeuillehouder)
*burgerleden
Deze vergadering is na te luisteren via https://channel.royalcast.com/uden
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Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
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Vaststelling agenda

Besluit
De raadscommissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
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Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën
d.d. 20 juni 2019

Besluit
De raadscommissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
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Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De commissie neemt kennis van de stand van zaken.
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Rondvraag
De fractie van GroenLinks stelt vragen aan het college over het onderwerp 'Bamboe
verkeersborden in Uden' (zie bijlage onder dit agendapunt in iBabs).
Portefeuillehouder Van Lankvelt deelt de commissie mede dat er inderdaad bamboe
verkeersborden zijn geplaatst op de locatie van de elektrische deelauto's 'Uden
duurzaam op weg'. Het betreft een pilot in het kader van duurzaamheid.
Toezegging iBabs ID-nr. 242: pilot bamboe verkeersborden
Met excuses voor het uitblijven van de informatie, m.n. aan het adres van de fractie van

GroenLinks zegt wethouder Van Lankvelt toe om de raad nader te informeren over de
pilot. De fractie van Gewoon Uden verzoekt de portefeuillehouder om hier de prijs- en
afschrijvingsverschillen tussen de reguliere aluminium en de bamboeverkeersborden in
mee te nemen.
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Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Er zijn geen stukken ter beeldvormende bespreking.
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Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

7.a

Raadsadvies Vaststellen Bomenverordening gemeente Uden (2019/13392)

Besluit
Dit raadsadvies wordt als hamerstuk geagendeerd in de raadsvergadering van 26
september 2019. De fracties zijn unaniem akkoord met het voorliggende advies.

Toelichting
De vragen van de fracties UdenPlus, D66, GroenLinks en SP worden in de vergadering
beantwoord door portefeuillehouder Verkuijlen en ambtelijke ondersteuning.
8.a

Informatienota raad Regionale Mestvisie
De vragen worden in de vergadering beantwoord door de portefeuillehouder Van
Lankvelt. De portefeuillehouder deelt de commissie mede dat in het proces is
opgenomen dat de raad wordt geïnformeerd over de notitie reikwijdte detailniveau en
vervolgens over het plan-MER. De laatste wordt ook ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd.

8.b

Informatienota raad Huisvesting arbeidsmigranten
De vragen van de fractie worden in de vergadering beantwoord door wethouder Van
Lankvelt. In het najaar van 2019 zal een raadsadvies met betrekking tot het
huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten ter vaststelling aan de raad voorgelegd
worden. De fractie van SP wil aan de voorkant meegeven dat wat hen betreft de
discussie op dit thema breed gevoerd moet worden. Het zou niet alleen moeten gaan
over huisvesten, maar ook over de problematiek die ontstaat in de landen van
herkomst door het wegtrekken van arbeidskrachten aldaar. Daarnaast heeft de fractie
van SP als standpunt dat gelijk werk, gelijk beloond moet worden.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur.

Pagina 2

