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Kennisnemen van
De reactie van het college op de algemene beschouwingen 2017

Inleiding
Eind september heeft het college de concept-programmabegroting 2017 aangeboden ter beoordeling
en vaststelling door de raad. Het presidium heeft aangegeven om dit jaar de algemene beschouwingen
in 1e termijn niet mondeling, tijdens de Begrotingsraad te ontvangen maar schriftelijk. Om hier aan
gehoor te geven is bijgevoegd een reactie van het college op de algemene beschouwingen 2017.

Kernboodschap
Nieuw dit jaar is, dat het college op uw verzoek een schriftelijke reactie geeft op de algemene
beschouwingen. Wij hopen dat deze werkwijze een positieve bijdrage levert aan het begrotingsdebat.
Hierbij ook dank voor uw inbreng via de algemene beschouwingen op de begroting 2017. Meedoen in
een vitaal Uden. Nu en in de toekomst.
Financiën
We hebben de economische crisis doorstaan en we kunnen weer vooruit kijken! De afgelopen jaren
hebben we weloverwogen bezuinigingen doorgevoerd. Dit in samenspraak met alle betrokkenen.
Daarnaast zijn we in deze crisisjaren in staat gebleken ook te blijven investeren in noodzakelijke
ontwikkelingen, zonder de lasten van onze burgers en bedrijven te laten stijgen.
We waren dan ook verheugd om te melden dat we dit jaar zonder nieuwe bezuinigingen door te voeren
een structureel sluitende begroting aan kunnen bieden. Deze begroting is gebaseerd op de
meicirculaire, waarin de ontwikkeling van de algemene uitkering positief is. Die positieve lijn wordt nu
doorgetrokken door het Centraal Planbureau. Dat blijkt ook uit de septembercirculaire. Dit is goed
nieuws voor Uden! Daarentegen hebben we deze week ook de nieuwe bestuursrapportage aan u
voorgelegd. Met een tegenvaller van € 1,3 miljoen incidenteel en € 95.000 structureel.
Met betrekking tot de reserves sociaal domein is recent bij de beantwoording van de technische
vragen, maar ook eerder in het audit comité is toegezegd t.b.v. ontwikkelfonds Wmo een

ontwikkelagenda op te stellen c.q. een bestedingsplan te ontwikkelen begin 2017. Mogelijkheden om
ruimte te creëren voor innovatieve projecten of voorstellen zullen hierbij worden meegenomen. Ook is
aan de auditcommissie gepresenteerd dat we de reserves nodig naar 2020 nodig hebben. Het nu
inzetten van deze reserves creëert problemen voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning op de
middellange termijn.
Jong Uden vraagt zich in haar beschouwingen af of de macrobudgetten in de jeugdzorg de komende
jaren nog toereikend zullen zijn. Het incidenteel overschot op het jeugdzorgbudget in 2015 is nodig
om de tekorten zoals die voor de komende jaren geprognotiseerd zijn te compenseren. Zoals we
eerder al heb aangegeven rust er een behoorlijke druk op het realiseren van de transformatie in de
jeugdzorg om zonder extra investering en dus binnen het macrobudget de jeugdzorg vorm te geven.
Zowel bij de technische vragen als bij de beschouwingen zijn er géén of nauwelijks vragen, reacties,
opmerkingen gekomen over het nieuwe programma Bedrijfsvoering. Dit doet ons deugd. In overleg
met het audit comité hebben wij in de Begrotingsnotitie 2017 de aankondiging gedaan dat we alle
elementen van ‘bedrijfsvoering’ inclusief ons financieel beleid / treasury wilden gaan onderbrengen in
één separaat programma. De raad heeft het budgetrecht en met deze transparante manier van
presenteren ontstaat ook het inzicht in budget en omvang van de bedrijfsvoering. Het feit dat de hier
nu verder geen vragen of opmerkingen over gemaakt zijn, is voor ons de bevestiging dat er vertrouwen
is binnen uw raad over ons gevoerde financieel beleid en de bedrijfsvoering en dat we met elkaar de
juiste stappen gezet hebben om ‘in control’ (vitaal) te blijven.
Een andere nieuwe ontwikkeling die we zien, is dat gemeenten nu het financieel beter gaat, wettelijk
verplicht worden gesteld om hun investeringsprogramma’s en dan met name de
vervangingsinvesteringen volledig op te nemen in de boeken. Wij vinden het een vanzelfsprekendheid,
dat wij nu weer moeten gaan zorgen dat we vet op de botten krijgen, zodat we financieel in staat zijn
om onze gebouwen, ons groen, onze kapitaalwerken te onderhouden en indien nodig te vervangen. We
komen hier in de Begrotingsnotitie 2018 bij u op terug.
Tijdens de inspraakavond, georganiseerd door de raad, zijn er diverse insprekers geweest die met
nieuwe verzoeken kwamen met financiële gevolgen. In het proces is dat voor het college moeilijk om
hier nu nog mee aan de slag te gaan. De integrale afweging van de beschikbare middelen heeft
namelijk al plaatsgevonden en de resultaten zijn opgenomen in de nu voorliggende
programmabegroting. Uiteraard willen wij als college bij de integrale afweging een volledig beeld
hebben van alle ontwikkelingen en wensen. Een beter moment zou zijn dat alle wensen rond de
behandeling van de Begrotingsnotitie 2018 bekend zijn. Het college wil daarom de komende tijd
bekijken hoe we de wensen van bewoners en organisaties eerder kunnen laten inbrengen. Dit past ook
in de Udense ontwikkeling van de participatie vanuit onze inwoners. Voor nu heeft het college haar
reactie op de inspraak opgenomen in deze notitie.
Maashorstgemeente
Alle fracties gaan in de beschouwingen in op het besluit van de colleges van Uden en Landerd tot de
vorming van een Maashorstgemeente. Naar onze mening sluit dit besluit naadloos aan bij de uitspraak
van de gemeenteraad van Uden over de toekomst van onze gemeente. Uiteraard dient dit, zoals de
fractie van Gewoon Uden opmerkt, een proces te zijn van vrijwilligheid en volledige gelijkwaardigheid
van de gemeenten en alle toekomstige inwoners. Waarbij ook wij aantekenen dat wij hopen dat dit
voornemen op den duur ook in Bernheze zal leiden tot een nieuw denkproces. Wij staan nu aan het
begin van een proces dat wat ons betreft zal leiden tot een samenvoeging per 1 januari 2020. Bij dat
proces dienen, zoals verschillende fracties opmerken, de burgers en maatschappelijke instellingen in
beide gemeenten nadrukkelijk betrokken te worden. Samen met het college van Landerd vinden wij

dat de raden nadrukkelijk leidend moeten zijn in het herindelingsproces. Binnenkort gaan beide
gemeenteraden samen in gesprek. Daarin worden de raden uitgenodigd aan te geven op welke wijze zij
betrokken wensen te zijn bij het proces dat nu in gang gezet is, welke doelen gesteld worden en hoe
betrokkenheid en participatie van burgers en maatschappelijk middenveld georganiseerd wordt. Onze
positieve ervaringen met betrekking tot burgerparticipatie met UdenaardeToekomst en een G1000,
zoals bijvoorbeeld met de bijeenkomst over vluchtelingen kan hiervoor een voorbeeld zijn. Voor het
fusieproces zal, alleen al vanwege de onafhankelijkheid en deskundigheid, externe begeleiding ingezet
worden. Bovendien is externe hulp nodig omdat tijdens het proces de reguliere werkzaamheden van
beide gemeenten ongewijzigd door moeten blijven gaan. Dit neemt niet weg dat veel inbreng geleverd
zal worden door de organisaties van Uden en Landerd zelf. Wanneer de raden de aanpak geschetst
hebben, kan aangegeven worden wat de kosten zijn.
Gemeenschappelijke regelingen
Dat de raad meer grip wil krijgen op gemeenschappelijke regelingen is begrijpelijk. Dit is een
onderwerp dat al jaren in vele gemeenteraden speelt en feitelijk ook zijn beperking heeft door
intergemeentelijke samenwerking zelf. Door de gemeenteraden in Noord-Oost-Brabant zijn hierover
afspraken gemaakt die door een aantal gemeenschappelijke regelingen dit jaar ook geïmplementeerd
zijn. Wij wachten de conclusies van een raadswerkgroep af en dringen er op aan daarin zo veel
mogelijk met de andere gemeenten samen te werken en te evalueren.
Vliegbasis
In antwoord op de opmerkingen van de fractie van VVD-Leefbaar Uden over de economische aspecten
van de komst van de F35 naar de vliegbasis Volkel delen wij mee dat tot nog toe geen concrete
plannen of aanknopingspunten naar voren gekomen zijn. Wij willen binnenkort samen met UOVdeKring
en het ministerie van Defensie een bijeenkomst organiseren voor ondernemers uit de gemeente. Doel
daarvan is dat zij bijgepraat worden en in discussie kunnen gaan over de ontwikkelingen en welke
mogelijkheden dit plaatselijke ondernemers kan bieden.
Veiligheid
De fractie van VVD-Leefbaar Uden gaat in op de veiligheid in onze gemeente. Het is bij het college
bekend dat er plekken in de gemeente zijn waar zich overlast voordoet. Jeugdagenten en jongerenwerk
zijn hier extra alert op. Elk ervaren probleem kan echter niet meteen opgelost worden. Soms is er ook
sprake van verplaatsing van overlast. Uitgangspunt bij het veiligheidsbeleid is het door de raad
vastgestelde integrale veiligheidsplan. Jaarlijks wordt dit in de raad geëvalueerd en wordt de raad in de
gelegenheid gesteld dit plan bij te stellen. Regionaal wordt momenteel extra inzet gepleegd op
ondermijnende criminaliteit. Samen met gemeenten worden mogelijk ondermijnende cases
geïnventariseerd en wordt samen met andere overheidsdiensten de inzet bepaald. In 2017 vindt een
evaluatie plaats. Een positieve ontwikkeling met betrekking tot de handhaving is het raadsbesluit voor
flexibel cameratoezicht. Gelet op het toenemend aantal evenementen in onze gemeente en
ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit is niet uit te sluiten dat cameratoezicht in de toekomst
toe zal nemen en budgetten bij geraamd moeten worden. De projectorganisatie Maashorst werkt
momenteel aan een plan voor regelgeving en handhaving in de Maashorst. Besluitvorming is voorzien
in de loop van 2017. Dit kan gevolgen hebben voor de begroting.
Woningbouw en volkshuisvesting
Verschillende fracties refereren aan de invoering van de Omgevingswet. In de komende jaren zal een
heuse transitie van de ruimtelijke ordening plaatsvinden. Dit zal ons veel aan inzet en middelen
vragen. Ook uw rol en betrokkenheid bij deze materie is wezenlijk, alsmede de inbreng vanuit onze
burgers en bedrijven. Op basis van onze goede ervaringen hebben wij het volste vertrouwen in een
succesvol veranderingstraject.

VVD-Leefbaar Uden heeft gevraagd naar de laatste ontwikkelingen voor wat betreft de te verkopen
bouwgrond en wat betekent dat voor het komende jaar. Uit de tussentijdse toetsing van het Meerjaren
Perspectief Grondbedrijf (MJP) 2016 blijkt dat we merken dat de markt aantrekt. Er zijn diverse opties
op kavels genomen en overeenkomsten gesloten. Of we de verwachte grondverkopen daadwerkelijk
realiseren is nu nog niet duidelijk (er zit immers nog veel in de pijplijn). We verwachten dat een deel
van de geplande verkopen 2016 doorschuiven naar 2017 onder andere doordat ten behoeve van
diverse ontwikkelingen een bestemmingsplanprocedure doorlopen dient te worden, waarna de grond
verkocht kan worden. Wij sturen aan op het beschikbaar zijn van gronden voor woningbouw, zodat er
een gedifferentieerd aanbod blijft bestaan van woningen in zowel projectbouw als voor zelfbouw.
Het college wordt door D66 opgeroepen om bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties vooral in te
zetten op (betaalbare) huurwoningen die bij voorkeur energieneutraal zijn. Deze lijn hebben wij al
ingezet. Op basis van het door de raad vastgestelde Woningbouwprogramma zetten we in op het
realiseren van huurwoningen in alle prijssegmenten. Het aantal plannen, waarin huurwoningen zijn
opgenomen, is sinds 2015 fors toegenomen. Daarnaast neemt het college het realiseren van
energieneutrale huurwoningen mee in de gesprekken die we met Area voeren inzake de
prestatieafspraken. De resultaten worden binnenkort aan u voorgelegd.
De SP vraagt aandacht voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Ook dit
zijn belangrijke onderdelen van de prestatieafspraken. De bewonersraad Area, Area en de gemeente
maken in de prestatieafspraken onder andere afspraken over het bouwen van nieuwe sociale
huurwoningen, vergroten van de kernvoorraad, het huurprijsbeleid en het toewijzingsbeleid. Ook
worden afspraken gemaakt voor bijzondere doelgroepen, met als doel om ook bijzondere doelgroepen
blijvend te kunnen huisvesten in de gemeente Uden. Daarnaast faciliteert het college ontwikkelingen,
waarbij bijzondere doelgroepen gehuisvest kunnen worden.
Met commerciële partijen maakt het college, in privaatrechtelijke overeenkomsten, afspraken over
onder andere de maximale huurprijs en de minimale termijn waarin woningen te huur aangeboden
dienen te worden. Het college voert, binnen haar mogelijkheden, de regie. De huidige vaste grondprijs
vormt geen beperkende factor in het realiseren van betaalbare huurwoningen. Daarmee is het, als
reactie op de SP, op dit moment niet noodzakelijk om de grondprijs t.b.v. sociale woningbouw verder
te verlagen.
Jeugdzorg
Veel fracties hebben in hun algemene beschouwingen aandacht voor de ontwikkelingen in de
jeugdzorg. Niet voor niets, want nadat de transitie op 1 januari 2015 een feit was, zijn we nu volop aan
werk om de transformatie binnen de nieuwe jeugdzorgstructuur gestalte te geven. Dat is geen
gemakkelijke opgave en vraagt van alle betrokken partijen veel inzet om de nieuwe manier van werken
en de nieuwe manier waarop we de zorg met elkaar voor onze kinderen organiseren succesvol te laten
zijn.
De SP geeft in haar beschouwingen aan dat zij van cliënten en hulpverleners zowel geluiden horen dat
het beter kan en beter moet, als ook signalen ontvangen dat het goed gaat in (jeugd)zorg die we als
gemeente voor onze inwoners organiseren. Als eerste reactie daarop ondersteunen wij de conclusie
van VVD-Leefbaar Uden dat ons Basisteam Jeugd en Gezin goed functioneert. In samenwerking met de
gespecialiseerde zorgaanbieders moeten we blijven inzetten op het efficiënt op- en afschalen van de
zorg. Ook het instant houden van de goede samenwerking die we met de huisartsen hebben
opgebouwd is enorm van belang zodat het BJG haar functie optimaal kan blijven uitvoeren. De PvdA
vraagt of we zorgvragen voldoende in beeld hebben. Het schoolmaatschappelijk werk en interne

begeleiding op onze basisscholenscholen, het jongerenwerk, het consultatiebureau, de jeugdarts,
kinderopvang organisaties en huisarts zijn slechts enkele voorbeelden van vindplaatsen waar
zorgsignalen of zorgvragen opgepikt en opgepakt worden. Deze vindplaatsen staan in nauw contact
met het BJG of zijn er zelfs onderdeel van en middels het BJG wordt de zorgvraag met een passend
zorgaanbod samengebracht waardoor onze kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Wij blijven ons inzetten om de jeugdzorg verder te verbeteren. Zo zijn we met alle gemeenten in
Noordoost Brabant in een continue proces aan het werk om op basis van onze ervaringen de inkoop
van zorg, binnen de door de raad vastgestelde kaders, bij te stellen en te optimaliseren. Want ondanks
dat er heel veel goed gaat concludeert ook D66 in haar algemene beschouwingen terecht dat enkele
praktijkgevallen laten zien dat nog niet alles vlekkeloos verloopt. Om geen enkel kind tussen wal en
schip te laten geraken en ervoor te zorgen dat alle kinderen de ondersteuning krijgen die ze nodig
hebben, zijn we met ouders van kinderen waar het organiseren van ondersteuning niet goed verliep het
gesprek aangegaan om met een maatwerkoplossing alsnog de passende zorg te organiseren en te
bekostigen.
We herkennen het signaal van de PvdA dat veel kinderen door vechtscheidingen in de knel komen. Het
concrete voorstel om zorg en mediation te koppelen is een interventie die het basisteam jeugd en
gezin inzet indien deze interventie bij het voorkomende geval passend is.
De PvdA vraagt in haar beschouwingen naar de extra structurele inzet van de 100 miljoen euro voor
kinderen in armoede. Van deze 100 miljoen euro zal 85 miljoen euro structureel beschikbaar worden
gesteld aan gemeenten via een decentralisatie uitkering, verdeeld naar rato van het aantal kinderen in
de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. Op dit moment is nog niet bekend hoe
we deze middelen gaan inzetten. Het Rijk sluit een convenant af met de VNG met daarin onder andere
bestuurlijke afspraken ten aanzien van het doeltreffend inzetten van deze middelen. Wij zullen u nader
informeren zodra hier meer duidelijkheid over is.
Onderwijs
Jong Uden vraagt naar het frisse klimaat op de scholen in Uden. Een Frisse School is een schoolgebouw
met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur
en comfort, licht en geluid. Eisen hiervan zijn vastgelegd in wet- en regelgeving (o.a. Bouwbesluit). Alle
nieuwbouwscholen in de gemeente Uden voldoen hieraan. Tevens zijn er de afgelopen jaren op diverse
scholen investeringen gedaan om het binnenklimaat te verbeteren. Daarnaast hebben de
schoolbesturen sinds 1 januari 2015 er zelf een belangrijk sturingsmechanisme voor het verbeteren
van het binnenklimaat bij gekregen, doordat de verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassingen
overgenomen is van de gemeente.
Economie
Het belang van het economisch klimaat in onze gemeente en in het bijzonder het centrumgebied wordt
door bijna alle fracties in de algemene beschouwingen duidelijk onderstreept. En dat belang willen wij
ook graag kracht bij zetten. Het winkelcentrum en het Retail-landschap is volop in beweging, omdat
waarden en behoeften van consumenten aan het veranderen is. Concepten en ondernemers die zich
vormen naar deze nieuwe waarden en behoeften krijgen steeds meer voeten aan de grond. Deze
concepten en ondernemers willen we heel graag behouden voor en binden aan ons winkelcentrum om
risico’s op leegstand te voorkomen en een krachtig functionerend winkelcentrum te kunnen blijven. Wij
ondersteunen het CDA in hun woorden, dat de gemeente een goede gesprekspartner moet zijn en dat
investering in een goede dienstverlening en het faciliteren van ondernemers een belangrijke taak van
de lokale overheid is. Het is echter een gezamenlijke taak van zowel winkeliers, horeca, recreatieve
ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele organisaties en gemeente om de marktpositie van het
centrum te bestendigen en te versterken. Investeringen in de openbare ruimte zoals Promenade,

Brabantplein, Zuiderpassage en straks Marktstraat en St. Jansplein is in onze ogen meer dan alleen
investeren in ‘stenen en asfalt’. Het gaat hierbij juist om kwaliteit van het straatbeeld, toegankelijkheid,
sfeer, gastvrijheid en dient als vliegwiel voor nieuwe investeringen door ondernemers en
vastgoedeigenaren.
Ondersteuning van startups en kleinschalige bedrijvigheid, waar D66 naar vraagt wordt afgewogen op
wenselijkheid en haalbaarheid van de betreffende initiatieven en waar mogelijk gefaciliteerd. The
Misfits als initiatief voor startende ondernemers is hier een mooi voorbeeld van en in antwoord op het
CDA is deze ondersteuning ook een sprekend voorbeeld van het faciliteren van ondernemers waardoor
zij zich verder kunnen ontwikkelen tot local of global hero’s.
Het Smart City concept is ook een voorbeeld van een investering om de marktpositie van het
centrumgebied te versterken en is tevens antwoord op de vraag van Jong Uden met betrekking tot de
stand van zaken gratis wifi. Het aanleggen van gratis publieke wifi is geen doel op zich maar bedoeld
als middel om de aantrekkingskracht van het centrum op bezoekers te vergroten. In een verkenning
naar de mogelijkheden is gebleken dat de meerwaarde van publieke wifi de afgelopen jaren is
afgenomen. In gebieden waar veel buitenlandse toeristen komen biedt publieke wifi meerwaarde maar
in centra vergelijkbaar met Uden is dit door de verdergaande technologische ontwikkelingen steeds
minder het geval. De doelgroep is beperkt en wordt steeds beperkter door de opkomst van 4G en 5G.
Bovendien zijn er steeds meer ondernemers in het centrum die publieke wifi aanbieden voor hun
klanten en gasten waardoor er steeds minder meerwaarde is. Het Smart City concept biedt door het
gebruik van nieuwe technologieën meer mogelijkheden om een toename van beleving in het centrum
voor alle doelgroepen te creëren. Smart City maakt gebruik van digitale connectiviteit en de data die
hierin beschikbaar komen. De hoeveelheid data neemt steeds meer toe en levert een enorme waarde
op. Om waarde uit deze data te halen is het belangrijk hier inzicht in te krijgen en dit inzicht te
vertalen naar mogelijkheden en nieuwe oplossingen voor ondernemers, centrumbezoekers en de
samenleving. Er is steeds meer data beschikbaar maar veelal ongestructureerd, bijvoorbeeld op gebied
van parkeren, bezoekersaantallen, loopstromen, horecabezoek. Door data te verzamelen, te
structureren en met elkaar te koppelen neemt het kennisniveau toe wat van invloed kan zijn op
beleidsbeslissingen. Het college is voornemens om het budget dat voor gratis wifi gereserveerd is aan
te gaan wenden voor Smart City. U bent inmiddels hierover nader geïnformeerd in het raadsvoorstel
bestuursrapportage 2016.
Op de vraag van de SP over de kosten van de uitbreiding van de terrassen op de markt kunnen wij
aangeven dat de kosten die gemaakt worden om de openbare ruimte aan te passen, gedekt worden uit
de extra inkomsten die de gemeente genereert bij de huur van de extra terrasruimte door de
horecaondernemers. In de bestuursrapportage 2016 is deze afwijking ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd.
Afvalwater
VVD-Leefbaar Uden vraagt zich af of het college zicht heeft op financieel voordeel i.v.m. de integrale
samenwerking op het gebied van afvalwaterverwerking. In het bestuursakkoord Water hebben de
koepelorganisaties VNG, IPO, UvW, Rijk en de drinkwaterbedrijven in 2011 afgesproken dat zij in de
afvalwaterketen intensief met elkaar gaan samenwerken. Deze samenwerking moet leiden minder
(meer-)kosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.
Kortom een doelmatiger waterbeheer dat leidt tot een landelijke besparing door gemeenten en
waterschappen van 380 miljoen op de jaarlijkse kosten in 2020. Om hieraan invulling te geven werkt
de gemeente Uden samen met de gemeenten Landerd, Bernheze, Boekel, Oss, Schijndel, Veghel en
waterschap Aa en Maas onder de naam As50+. De As50+ gemeenten liggen op koers om die
besparing te halen, hetgeen blijkt uit een landelijke benchmark.

Toegankelijkheid
Het college is het met de PvdA eens dat speeltuinen voor iedereen toegankelijk moet zijn, dus ook voor
kinderen met een beperking. Ook delen we de opmerking van de PvdA dat het Platform Drempels Weg
een vanzelfsprekende adviesorgaan is. Bij herinrichtingsprojecten is Drempels Weg een van de
gesprekspartners van de gemeente.
D66 en SP hebben gevraagd of de obstakels in de openbare ruimte in Uden sneller kunnen worden
weggewerkt, zodat mindervaliden maximaal gebruik kunnen maken van die ruimte. Indien
aanpassingen urgent en noodzakelijk zijn, worden deze direct uitgevoerd. Bij aanpassingen en groot
onderhoud in de openbare ruimte wordt ook rekening mee gehouden met het realiseren van
verbeteringen. Er wordt werk met werk gemaakt. Extra offertes zijn niet nodig.
Moleneind
Veel fracties vragen aandacht voor het goed en snel oplossen van de problematiek van park
“Moleneind”. Het college wil met een voortvarende aanpak komen tot een integrale oplossing.
Belangrijk is daarbij is het draagvlak van alle betrokken partijen: de 3 sportclubs, de omwonenden, de
molenaar en de grondeigenaar. Op het moment dat er duidelijkheid is over deze integrale oplossing,
zijn ook de noodzakelijke investeringen bekend. Het college zal de raad op dat moment tussentijds
verzoeken om budget beschikbaar te stellen, zodat het college voortvarend de uitvoering ter hand kan
nemen. Hierdoor vormt de begrotingscyclus geen vertragende factor en komen we tegemoet aan de
wens van de raad om de problemen snel op te lossen.
Glasvezel buitengebied
Naar aanleiding van de inspraak over de betaalbaarheid voor de burgers van het aanleggen van
glasvezel in het buitengebied, kunnen wij u informeren dat er op dit moment nog geen concreet zicht
is op een definitieve aanpak, uitvoering en dus ook over de kosten. Het is in onze ogen daarom
onverstandig hierover nu al uitspraken te doen, terwijl er nog onderhandelingen lopen. Overigens
hebben wij u al wel voorgesteld om in de legesverordening de kosten voor het aanleggen van
ondergrondse infrastructuren te verlagen voor grootschalige projecten als het aanleggen van glasvezel.
Op deze manier verlagen we de kosten voor het aanleggen en verhogen we daarmee ook de
betaalbaarheid.
Duurzaamheid
Veel partijen vragen aandacht voor duurzaamheid. Toekomstbestendig handelen blijft de komende
jaren een centraal thema. De gemeente blijft daar stevig op inzetten; investeren in de toekomst met als
resultaat een gezonde woon- en leefomgeving. Recent hebben grote internationaal opererende
Nederlandse bedrijven de klimaatdoelen van Parijs onderschreven met de oproep aan de Rijksoverheid
om hoge prioriteit te geven aan de energietransitie. Innovatieve productontwikkelingen en nieuwe
kansen met betrekking tot werkgelegenheid hangen hier nauw mee samen.
Ieder jaar zal de duurzaamheidsagenda worden afgestemd op de nieuwste ontwikkelingen en waar
gewenst worden aangepast. De raad zal daarover worden geïnformeerd.
Vooralsnog ligt in Uden het accent op het versneld invoeren van niet-fossiele energie (energieneutraal
in 2035) , minimaliseren van restafval mede door scheiding van afvalstromen en maatschappelijk
verantwoorde bedrijfsvoering. Gemeentelijke accommodaties bijvoorbeeld zullen tot 2020 conform de
duurzaamheidsagenda gefaseerd worden voorzien van zonnepanelen. Begin 2017 zullen op het
gemeentehuis zonnepanelen zijn aangebracht. De gemeente start samen met IBN en Area met de
introductie van de deelauto.

Begin 2017 zal duidelijk worden of de subsidieaanvraag voor het zonnepanelenpark door het
ministerie van infrastructuur en milieu wordt toegekend. Bij een positief resultaat zal de voorbereiding
tot realisatie worden gestart van ca. 14 hectare zonnepark.
Natuur en Landschap
Er wordt voortvarend uitvoering gegeven aan het inrichtings-en beheersplan voor de Maashorst. Er zijn
hiervoor forse bedragen beschikbaar gesteld. Grondverwerving in het centrum van het gebied gaat
onverkort door. De Maashorst zal binnen enkele jaren uitgroeien tot een gebied van bovenregionale
betekenis; een Natuur- en Agrarisch Landschap van Allure.
Cultuur
In 2017 is het honderd jaar geleden dat de kunststroming de Stijl begon. Bekende kunstenaars uit deze
periode zijn o.a. Rietveld en Mondriaan. Het landelijk thema aan deze herdenking is genaamd:
“Mondriaan to dutch design”. Stichting Kunst en Co en de VVV zullen in dit herdenkingsjaar extra
aandacht gaan schenken aan Mondriaan; plannen zijn in de maak. Iedereen die met kunst en cultuur
bezig (willen) zijn worden uitgenodigd zich hierbij aan te sluiten.
Cultuurparticipatie van jongeren krijgt meer aandacht. Kunst en Co zal samen met zowel het primairals het vervolgonderwijs kennismakingsprojecten organiseren. Vanaf 2017 is de gemeente ook
deelnemer in het jeugdcultuurfonds Brabant; een regeling voor minima.
Met de sector is afgesproken om de jaar-en werkplannen voor elkaar toegankelijk(er) te maken door
een centraal databestand op te stellen. Waardoor men elkaar eerder opzoekt om gezamenlijk projecten
en activiteiten op te pakken. Er zal een begin worden gemaakt met de introductie van een governancecode. Tevens zal de sector worden uitgedaagd om backoffice activiteiten gezamenlijker op te pakken.
Het innovatiefonds voor de culturele sector zal worden geactiveerd. De raad zal begin 2017 hier nader
over worden geïnformeerd.
In 2017 zullen de creatieve ondernemers van de Misfits in het Mondriaanhuis worden gehuisvest. Met
alle gebruikers wordt geïnventariseerd welke functies nog meer in het cultureel centrum een plekje
zouden moeten krijgen. In de eerste helft van 2017 zal dit nader zijn uitgewerkt.
Met betrekking tot het MRK is het college bereid om de afspraak met betrekking tot het gewenste
aantal betalende bezoekers per 1-1-2018, in relatie tot de hoogte van de subsidie, door te schuiven
tot 1-1-2020. Het college ziet verder geen aanleiding de in 2014 gemaakte bezuinigingsafspraken bij
te stellen.
Verkeer en vervoer
De komende jaren zal het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan gefaseerd tot uitvoering worden
gebracht. Met veel aandacht voor het langzaam verkeer, het bereikbaar houden van het centrum en
goede vervoerverbindingen met omliggende steden. Gemeld kan worden dat vanaf medio december er
zowel ’s-morgens van en ’s-avonds naar het busstation Uden een non-stop bus gaat rijden naar het
station van ’s-Hertogenbosch. Het betreft een proefperiode van vooralsnog twee jaar. Op dit moment
wordt een dergelijke verbinding ook bekeken tussen Uden en Nijmegen. Duidelijkheid daarover is in
2017 te verwachten. Vooralsnog heeft de regio gekozen voor investeringen in de realisatie van HOV
verbindingen met de bus. Ontwikkelingen en mogelijkheden van andere vervoerswijzen volgen wij op
de voet; een vorm van lightrail is daar onderdeel van en zal alleen in samenspraak met de gemeenten
in het traject Eindhoven-Oss tot stand komen.
In 2017 wordt een aantal projecten voorbereid waaronder het optimaliseren van het noordelijk deel van
het HOV tracé. Het voorbereidingsbudget is daarvoor aangevraagd. Er is daarbij geen sprake van

verbreding van de Land van Ravensteinstraat-Kornetstraat. Het is namelijk de bedoeling dat de fietser
van deze weg wordt gehaald en verplaatst wordt naar (deels) eigen infrastructuur. Over het kruispunt
Rondweg/Bitswijk/Nistelrodeseweg kan worden opgemerkt dat de turborotonde het verkeersaanbod
niet toekomstbestendig kan verwerken; er zijn nu reeds problemen. Een compacte kruising met
verkeersregelinstallatie (met behoud van de fietstunnel) is gewenst om een goede doorstroming te
borgen. Het verwijderen van de rotondes bij het busstation staat nog niet vast. Wat wel vast staat is dat
de verkeersveiligheid van de fietsers op deze rotondes aandacht behoeft. Nader onderzoek is hiervoor
in de planning opgenomen.
Het onderzoek naar het optimaliseren van de oost-west verbinding (A50-A77) is in volle gang.
Belangrijke uitgangspunten zijn veiligheid, goede doorstroming en leefbaarheid. In het eerste kwartaal
2017 zal de raad worden geïnformeerd over de bevindingen. Het is de bedoeling dat de direct
betrokken gemeenten vervolgens een bid-book bij de Provincie indienen. De Provincie heeft
aangegeven de input daarvan te zullen gebruiken bij hun voorgenomen planstudie naar gewenste
aanpassingen in het deel van de N264 tussen A50 en de Middenpeelweg. In voormelde periode zullen
wij tevens terugkomen op de nadere analyse en bevindingen van een oostelijke rondweg.
Voor wat betreft de afwikkeling van de N 605 ter hoogte van Volkel is zowel ambtelijk als bestuurlijk
bij de Provincie er op aangedrongen om het toegezegde onderzoek naar een passende oplossing met
voorrang uit te voeren. Het moment van onderzoek is reeds enkele malen uitgesteld. Zodra een
definitieve datum bekend is zal de raad daarover worden geïnformeerd.
Zorg
Zorg is terecht een belangrijk thema in uw beschouwingen. Goed te constateren dat Uden het goed
doet. De kaders die de raad heeft vastgesteld zijn in lijn met de uitspraak van de Centrale Raad van
Beroep waardoor we uitvoering geven aan de WMO zoals was bedoeld. FNV Zorg & Welzijn rankt Uden
bij de 25% gemeenten die de zorg wel in orde heeft. Dat zijn mooie referenties.
De problematiek rond de eigen bijdrage is in diverse PZ-commissievergaderingen besproken. Eveneens
met de WMO-raad. Hun advies om afmeldingen te inventariseren wordt nu uitgewerkt. Organisaties die
dagbesteding en begeleiding bieden worden gevraagd signalen of beslissingen van cliënten die deze
diensten niet meer kunnen betalen door te geven aan de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening.
Wij zijn dan beter in staat om te inventariseren en om maatwerkoplossingen te kunnen bieden. Op 5
oktober jl. heeft staatssecretaris Van Rijn de kamer geïnformeerd over aanpassingen van de eigen
bijdragen per 01-01-2017 en worden gemeenten daarvoor gecompenseerd. Maatregelen die de
staatsecretaris noemt zullen worden verwerkt en uw raad zal worden geïnformeerd over de effecten
hiervan.
De SP-fractie vraagt om een verhoging van de tarieven voor de zorgverleners. Het college heeft de
tarieven voor HbH voor de zomer aangepast op grond van de code verantwoord marktgedrag
thuiszorg. Ten aanzien van de PGB-tarieven zijn we van mening dat deze voldoende zijn om zorg in te
kopen. Uden biedt zelfs verhoudingsgewijs meer PGB’s aan dan omliggende gemeenten.
De SP- en Jong Uden-fracties vragen op onderdelen om meer informatie. Wij wijzen u op de recent
door u vastgestelde monitor sociaal domein welke aan de hand van de P&C momenten (en dat zijn er 4)
zal worden besproken. De monitor ziet de raad als een groeimodel en kan worden aangepast. De SPfractie vraagt om meer zeggenschap in besluiten. De raad wordt in alle kader stellende beleidsstukken
geïnformeerd en kunt daarin aangeven wat u belangrijk vindt. Hiermee brengen wij de raad in positie
waarmee u uw besluitvormende rol kunt invullen. Via de documenten bij de planning- en control-

cyclus wordt de gemeenteraad actief geïnformeerd over de stand van zake rondom het budget Sociaal
Domein.
De CDA- en D66-fracties stellen vragen over het ondersteunen van zorginitiatieven. Wij staan achter
dit soort initiatieven. Het college vindt het belangrijk om aan te sluiten bij de vraag van inwoners en
zal, mits aanbod aansluit bij de vraag, zeker dergelijke initiatieven begeleiden om te komen tot
verantwoorde besluiten.
De VVD-Leefbaar-fractie stelt de vraag hoe we gaan zorgen dat het basisteam goed kan blijven
functioneren zodat het niet aan eigen succes ten onder gaat. Allereerst zijn wij van mening dat de
basisteams goed in onze zorgstructuur zijn verankerd. Ons Welzijn heeft als trekker van de basisteams
subsidie ontvangen o.a. voor procesversnellers die de teams hebben ontwikkeld. De teams gaan als
zelfsturend team verder wat de kracht van deze teams laat zien. Mochten ze terugvallen dan zullen we
wederom investeren in functies die nodig zijn om de teams te laten investeren. Dit wordt meegenomen
in de jaarlijkse subsidieaanvraag van ONS WELZIJN of indien nodig additioneel.
De PvdA vraagt om 1 verordening met ruimte voor maatwerk. Als college zijn we zeker geïnteresseerd
in deze visie. De komende jaren zullen zaken verder gaan integreren maar er zullen altijd specifieke
zaken zijn die niet onder het algemene deel gevat kunnen worden. Een verordening is een uitvloeisel
van beleid dus naarmate het sociaal domein zelf vorm krijgt, zullen de juridische vertalingen ook in
elkaar gaan vallen.
De PvdA en het CDA vragen om een lange termijn visie op het toenemend aantal ouderen en inzet van
vrijwilligerswerk en/of mantelzorg. De toenemende vergrijzing is een ontwikkeling met inderdaad vele
kansen. Een recente bijeenkomst georganiseerd door de KBO had dit als thema. Hoe blijven we goed
voorbereid op het groeiend aantal ouderen in Uden kijkend naar mantelzorg, vrijwilligerswerk, wonen
en zorg. Deze vraag eist een integrale benadering. Wonen en zorg maar ook thema’s als dementie,
eenzaamheid, beschikbaarheid van voorzieningen, mantelzorg etc. Maar ook vragen over voldoende
zorgvoorzieningen. Onze zorgsteunstructuur is een van de pijlers waarin zorg en ondersteuning moet
worden opgevangen. Maar ook woningaanpassingen, of beschikbaarheid van kleinere woningen zijn
vragen. Het college onderschrijft de noodzaak tot een langere termijn visie op dit onderwerp. De
afdeling is bezig met een beleidsdocument over voorzieningen; wat zijn toetsingscriteria om aanbod te
wegen en wat leert ons de analyse van inwoners m.b.t. wat nodig is en hoe zorgen wij dat het aanbod
qua diversiteit goed verspreid is over de regio algemeen en Uden in het bijzonder.
D66 vraagt het college ook na te denken over inzet van WMO gelden in buurthuizen en mfa’s. Dat
draagt bij tot meer activiteiten, vormen van zelfbeheer en sociale cohesie. In 2017 wordt hierop beleid
ontwikkeld. Onder andere wordt bezien hoe dagbesteding (vanuit Wmo én Participatiewet) een plek kan
krijgen in diverse maatschappelijke functies.
Armoede bestrijding/werk & inkomen
Ook dit jaar zullen we er in slagen om via speciale projecten maar ook via het werkgevers servicepunt
en onze eigen arbeidsconsulenten veel mensen naar werk te begeleiden. Daar hoort een investering bij
door mensen met behoud van uitkering te kunnen laten instromen bij werkgevers en uiteindelijk een
salaris kunnen gaan verdienen dat boven de bijstandsnorm ligt. We investeren in projecten met
baangarantie. Helaas blijft de instroom in de bijstand ook op hoog nivo. Onze inzet blijft dan ook
onverminderd hoog.
Wat veel heeft geholpen is de bestandsanalyse. U bent hier over geïnformeerd. Beter dan ooit zijn we in
staat geweest om afstemming te creëren tussen projecten en ons bestand maar ook wat nodig is om

mensen naar een hogere trede op de participatieladder te krijgen. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid
dat inmiddels zo’n 230 mensen in een traject geplaatst zijn. In 2017 gaan we hier nog concreter op
sturen.
Ten aanzien van kinderen die in armoede leven vraagt de SP-fractie om meer inzet. Ook de PvdAfractie vraagt in haar beschouwingen naar de extra structurele inzet van de 100 miljoen euro voor
kinderen in armoede. Van deze 100 miljoen euro zal 85 miljoen euro structureel beschikbaar worden
gesteld aan gemeenten via een decentralisatie uitkering, verdeeld naar rato van het aantal kinderen in
de gemeente dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen. Op dit moment is nog niet bekend hoe
we deze middelen gaan inzetten. Het Rijk sluit een convenant af met de VNG met daarin onder andere
bestuurlijke afspraken ten aanzien van het doeltreffend inzetten van deze middelen.
De SP-fractie vraagt wat er met de 75% aanvragen die niet in een traject komen gebeurd.
Begeleiding door vrijwilligers van Ons Welzijn en advies en ondersteuning door onze consulenten
zorgt er voor dat mensen vaak zelf in staat zijn te werken aan hun schulden problematiek. Vaak is een
schuldregeling dan niet meer noodzakelijk. Daarnaast zijn er redenen voor een tussentijdse
beëindiging t.g.v. fraude, faillissement, deelname aan eerdere trajecten, aflossing van schuld, maken
van nieuwe schulden etc.
De SP-fractie vraagt om concrete maatregelen en noodzakelijke investeringen om armoede op te
lossen. Op 3 november zijn we gestart met het vormgeven van nieuw armoedebeleid. De raad wordt
hierin volledig meegenomen conform de BOB-methodiek.
Kinderboerderij
Veel fracties maken zich zorgen over de kinderboerderij. Wij proberen met het bestuur mee te denken
over mogelijke oplossingen welke aan het bestuur worden voorgelegd. Het college heeft aangeboden
het stichtingsbestuur te ontzorgen bij de uitvoering van de opties. Een optie is dat het
stichtingsbestuur samenwerkt met een partner, die het beheer gaat organiseren met de inzet van
inwoners uit diverse doelgroepen met een participatiebehoefte. Deze partner moet dan voldoen aan
alle wettelijke voorschriften die voor de kinderboerderij gelden. De gemeente heeft middelen tbv de
participatie van inwoners, denk daarbij aan dagbesteding of re-integratie. Een andere optie is dat de
kinderboerderij zelf activiteiten ontwikkelt in de vorm van dagbesteding, sponsoring, horecainkomsten en laagdrempelige abonnementen waarmee de stichting omzet gaat genereren waarmee ze
een beheerder kunnen inhuren. Er zijn instellingen die graag van de kinderboerderij als voorziening
gebruik zouden willen maken om hun cliënten via dagbesteding een zinvolle dagbesteding te bieden.
Vrijwilligerspremie
Tijdens de inspraakavond is gevraagd naar het herinvoeren van de premie voor vrijwilligers. In 2014 is
bij het opstellen van de Re-integratieverordening en de nieuwe beleidsregels m.i.v. 1-1-2015 de
vrijwilligerspremie komen te vervallen. Participeren op welke manier dan ook hoort bij het hebben van
een uitkering.
In de verwachting dat wij met deze reactie afdoende hebben gereageerd op uw algemene
beschouwingen. We zien uit naar de verdere begrotingsbehandeling in de raadsvergadering a.s.
donderdag.

Communicatie
De schriftelijke reactie wordt direct ter beschikking gesteld aan de leden van de raad.

Vervolg
Behandeling van de Programmabegroting 2017 vindt plaats tijdens de raadsvergadering van donderdag
10 november a.s..
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