Uden, 27 september 2016

Begroting 2017 gemeente Uden

Investeren in een vitaal Uden
Door een gezond financieel beleid en de groei van de algemene uitkering van het Rijk, kan het college
van Burgemeester & Wethouders voor 2017 de raad een begroting voorleggen met € 9,5 miljoen aan
nieuwe investeringen. Nieuwe bezuinigingen zijn niet nodig. De lasten voor inwoners en bedrijven
worden in 2017 –buiten de reguliere jaarlijkse indexering– niet verhoogd.
René Peerenboom, wethouder Financiën: “We hebben de crisis definitief achter ons gelaten. Na de
magere jaren is de prognose voor de gemeentelijke financiën weer gunstig. Waar we in de vorige
begroting nog moesten kiezen voor het uitgangspunt ‘doen wat nodig is’, kunnen we nu € 9,5 miljoen
investeren in een vitaal Uden. Het is prettig om te kunnen melden dat er voor het eerst sinds 2008
geen nieuwe bezuinigingen komen.”
€ 9,5 miljoen nieuwe investeringen
In deze begroting wordt o.a. € 3,1 miljoen beschikbaar gesteld voor verbetering van de openbare
ruimte (zoals de Vijfhuizerweg, Morel en Oudedijk) en € 575.000 voor herinrichting van het
Terraveenplein in Odiliapeel. Er is een aanvullend budget van € 525.000 nodig voor herinrichting van
de St. Janstraat-Birgittinessestraat.
Voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne is € 3 miljoen gereserveerd. Verder is voor herinrichting
van de Marktstraat € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld en wordt voor de vervanging van een
kunstgrasveld bij de Hockey Club Uden € 475.000 uitgetrokken.
Extra impulsen
Naast de investeringen zijn er ook extra eenmalige budgetten beschikbaar gesteld voor de invoering
van de nieuwe Omgevingswet, het uitvoeren van de duurzaamheidsagenda en voor de regionale
samenwerking Noordoost-Brabant.
Behandeling
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft de begroting 2017 aangeboden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad organiseert op woensdag 19 oktober een inspraakavond over de
begroting. Donderdag 10 november wordt de programmabegroting besproken in een
raadsvergadering. De programmabegroting is te vinden op
http://financien.uden.nl/programmabegroting-2017
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