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1

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen en geïnteresseerden in
deze vergadering van harte welkom.

2

Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de concept agenda vast te stellen.
Besluit:

De voorzitter licht toe dat in verband met het grote aantal insprekers en de hoeveelheid
onderwerpen die op de agenda staan is voorgesteld om een extra vergaderavond op 27 september
2021 te laten plaatsvinden. Het voorstel is om de onderwerpen 6a, 7a en 7f in de vergadering van
vanavond te behandelen. En de onderwerpen 7b, 7c, 7d, 7e, 7h en 8a en 8b op maandagavond 27
september te behandelen.
De commissie stelt de gewijzigde agenda conform voorstel vast.
3

Vaststelling conceptbesluitenlijst commissievergadering REF d.d. 24 juni 2021
De commissie wordt gevraagd de conceptbesluitenlijst vast te stellen.
Besluit:

De commissie stelt de besluitenlijst conform vast.
4

Openstaande toezeggingen en openstaande moties
De lijsten zijn ter vaststelling bijgevoegd.
Besluit:

De heer Geerders van Gewoon Uden vraagt naar de stand van zaken van rechtszittingen MAC Bedaf.
De voorzitter zegt toe dat de heer Geerders daar schriftelijk antwoord op krijgt.
De voorzitter informeert de commissie dat in de volgende raadscyclus over de skatebaan in gesprek
wordt gegaan.
5

Rondvraag
De fractie van Gewoon Uden heeft aangegeven vragen te willen stellen over de verbouwing van het
gemeentehuis.
Besluit:

De heer Geerders van Gewoon Uden geeft aan dat er inmiddels ook vragen zijn geagendeerd over dit
onderwerp voor de raadsvergadering van 30 september 2021. En dat beantwoording van zijn vragen
ook schriftelijk kan plaatsvinden.
Burgemeester Hellegers antwoordt dat de verbouwing later klaar is dan voorzien omdat het langer
duurt om de aanneemsom te berekenen.
6

Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

6.a

Opinienota SP Sloopplannen van Area
Op verzoek van de fractie van de SP is dit onderwerp geagendeerd voor bespreking in deze
commissie.
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Besluit:

De fractie van de SP zal een motie opstellen. De voorzitter concludeert dat het onderwerp mogelijk
door middel van een motie in de vergadering van de gemeenteraad van 30 september 2021
terugkomt.
De voorzitter schorst de vergadering om 20.30 uur.
7

Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

7.a

Raadsadvies Voorkeursalternatief N605
Het college adviseert de raad:
1.

Alternatief C als voorkeursalternatief te bekrachtigen, en deze in een planstudie samen met
de omgeving uit te werken tot een meer gedetailleerd ontwerp en integraal ruimtelijk
ontwerp van de omgeving, ten behoeve van inpassing in een bestemmingsplan;

2.

Aanvullend op beslispunt 1, in overleg met de omgeving het afwaarderen van
de Brabantstraat/Leeuwstraat in gang te zetten.

3.

De incidentele lasten in 2021 van € 95.000,- en in 2022 van € 105.000 te dekken door een
eenmalige bijdrage en 2021 en 2022 uit de algemene reserve.

4.

De 48e begrotingswijziging vast te stellen.

Het college van de gemeente Landerd heeft op 7 september hiermee ingestemd.
Besluit:

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekstuk naar de raad van 30 september 2021
kan.
De voorzitter schorst de vergadering om 21.40 uur.
7.f

Raadsadvies Vaststelling bestemmingsplan Kleuterweg ong. Uden
Het college adviseert de raad:
1.

het bestemmingsplan Kleuterweg ong. Uden met bijbehorende zienswijzennota vast te
stellen;

2.

geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit:

De voorzitter concludeert dat het onderwerp als bespreekstuk naar de raad van 30 september 2021
kan.
8

Sluiting
De voorzitter schorst de vergadering om 22.33 tot maandag 27 september 19.30 uur.
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