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Datum
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Toellchtlng

Aanwezig:

ll. Hellegers {voorzitter);

M. l-lermans {griffier); de leden: E. Alofs-

van den Boogaard {CDA); M. van den Bosch {CDA}; M. van Bergen {5P}; 6. Bus
{SPi; ï" Daanen (Cewaon Uden}; L. Deijnen {Cewoon Uden); K. Francken {Jong
Udenl; R. Ceerders {Cewoon Uden); B, van Gijn {VVD-Leefbaar Uden}; M. van
Cils (D66);J. Hens (WD*Leefbaar Uden); M. Kappe {Croen Links}; T, Kardol
{UdenPlus}: C. Keizer {UdenPlus): M. Klijs {6ewoon Uden);J. van Lanen (Jong

Udeni:J. Minten {CDA}; P. van Orsouw (CDn1; ï, Segers {5P1; y. Smits (WDLeefbaar Uden); D, van Tiel {Jang Uden}: T. Thenu tUdenPlusl; E. Troost {f ong
Uden); L Tros (PvdA); T. de Vroomen (WD-Leefbaar Uden): 5. Willems (Jong
Uden): 5. Zeegers (5P);
De wethouders: C. van Heeswijk; F. van Lankvelt: M. Prinssen; l. Verkuijlen;

Opening en mededelingen
Er

7

zijn geen mededelingen.

Vaststelling agenda
De raad wordt gevraagd de concept agenda vast te stelle n

Besluit
De concept agenda is conform vastgesteld,

3

Conceptbeslultenlf st vorige raadsvergaderlng d.d. I Ê norrember 2010
De raad wordt gevraagd de concept besluitenlijst vast te stellen.

Eesluít
De concept besluitenlijst is conform vastgesteld"
4

Vragenuur
Er

5.a

zijn geen vrag€n aan de orde gesteld.

lngrkomen stukken
Bes lu

it

Conform vocrstel stemt de raad in rnet de wijee van afdoening uan de íngekomen
stu kken.

5.b

lngekomen stukken n.b.t. Afstemming besluitvorÍningsproces Landerd-Uden {ter
kennisgeving)
lngekomen stukken gem€Ènt€ Landerd (ter kennisgeving):

.

Programmabegrcting 201I
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UDEN
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Bes lu

it

Conform voorstel stëmt de raad in met de wijze van afdaening van dr inqekomen
stukken.

6

Hamerstukken

6.a

Raadsadvies Centrumregeling ïffmo en Wvggz Brabant Noordsost-sost ?0?0
Het college adviseert de raad toestemming te verlenen voor het aangaan van de

inkoopsamenwerking op het gebied van de l{mo en Wvggz.
Besluit

Conform voorstel besloten"
6.b

la en Eikenheuvelweg | 5 Uden
adviseert de raad het bestemrningsplan'Delstraat I la en Eikenheuvelweg

Raadsadvies Bestemmlngsplan Delstraat I
Het colSeEe

I 5 Uden' vast te stellen"

Eesluit

Conform voor:tel besloten.
6.c

R,aadsadvies Bestuursrapportage 2020

Het college adviseert de raad in te stemffien met de Éestuursrapportage 202CI

Eesluit

Conform voorstel beslotrn.
5.d

Raadsadvies Overhevellng budgetten ÊS?O naar 202ï
Het college adviseert de raad in te stemrnen met de vsorstellen tot overheveling van

hudgetten van 2020 naar Z0Zl,
Bestuit

Conform voorstel beslofen.
6.e

Raadsadvies Legeswrordening 203 I

Het callege adviseert de raad om de Legesverorclening

20tl

vasr te stellen.

Eesluit
Corrform voorstel besloten.

s.f

Saadsadvies Aanpassingen belastingên, rechten en tarievên 2021

Het colleqe adviseert de raad om de BeÍastingverordeningen Z02l vast te stellen
Eesluit

Conform vocrstel besloten.
Pagina
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6.9

*aadsadvler Aanpassing protocol 'Afstemmlng beslulwormlngsprocessen l-anderd

-

Uden'
Het college adviseeil de raad in te stemmen met het aangepast protocol 'afstemming

besluitvormingsprocersên met financ!ële con$equenties gemeenten Landerd - Lfden' en
het Colleqe van B&W te mandateíen om het afstemmingsoverleg te voeÍefi m.b.t. de
zware afstemnn ingsprocedu re.
Eestuit

Conform voorstel besloten.

7

Sesprerkstukken

7.a

Raad sadvle s Stu rln

g ê n ve rantwoord I ng maJrure

pro.f

ecten

De raadswerkgroep 'Motie sturing en verantwoording grote projecten' advireert de
raad:

l.
2.
3.

De aanbevelingen aoals verwoord in hoofd:tuk 2 van het adviesrapport,

inclusief bijlage I met h.rndreikingÊn, woÍden overgenom€n.
Het ontwikkelingstraject, zoalf gerchetst in hoofdstuk 3 van het advlestraject,
wordt op korte termijrr gÊstart.
Ter uifvoering van het ontwikkelingstraject {advies 2) wordt een 'Regieteam
ontwikk€lan gstràjÉct t"ldense werkwijze' geformeerd r sam€ng€steld uit een
vertegenwoordiging van de geme€nteraad, het college en de ambtelijke
organisatie,

Sesluit

Conform voorstel besloten.
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Slultlng
Vagtgesleld 78 januari ZQZI
De grlffier

9rs

de voor:ltter

HernnanE

Drs. H,A.G. Hellegers
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