Uden, 30 mei 2017

College presenteert uitgangspunten voor begroting 2018

Meer ruimte in begroting verwacht door groeiende economie
Het college van B&W presenteerde vandaag de Begrotingsnotitie 2018. De begrotingsnotitie is een
voorloper van de begroting en geeft een eerste beeld van de te realiseren plannen in 2018 en het
beschikbare budget.
Dit jaar zijn inwoners, bedrijven, instellingen en verenigingen in de gelegenheid gesteld om ook hun
wensen en ideeën vooraf kenbaar te maken, zodat die meegenomen kunnen worden in de
begrotingsnotitie. Ook alle andere voorstellen zijn aan de raad gepresenteerd. Dit om de raad een zo
compleet mogelijk beeld te geven van wat er allemaal speelt en welke dossiers een rol gaan spelen bij
de later in het jaar op te stellen Programmabegroting 2018.
“De Begrotingsnotitie laat een groei zien van onze belangrijkste inkomstenbron, de algemene uitkering
van het Rijk. Zoals het er nu naar uit ziet, is er volgend jaar voldoende financiële ruimte om onze
ambities voor Uden verder vorm te geven”, vertelt wethouder financiën René Peerenboom. “Echt
zekerheid voor 2018 hebben we overigens pas als er een nieuwe Rijksbegroting is. Maar eerst moet er
natuurlijk een nieuw kabinet gevormd worden”.
Bijna alle structurele bezuinigingen (€ 7 miljoen), die tijdens de economische recessie opgevoerd
moesten worden, zijn inmiddels gerealiseerd. Nieuwe bezuinigingen zijn niet meer nodig.
Voorbereiding begroting
De komende maanden gaat het college verder met de voorbereiding van Programmabegroting 2018.
Deze wordt in november vastgesteld. “Er zijn veel wensen en plannen die we willen realiseren, maar het
moet uiteraard financieel wel mogelijk zijn.”, aldus wethouder Peerenboom. “Het college heeft in deze
wensen voor de begroting een prioritering gemaakt. Nu gaan we de opvatting van de gemeenteraad
hierover horen en dit gaan we vervolgens gebruiken voor de definitieve afweging bij de begroting,
afhankelijk van het beschikbare budget.”
Op 8 juni a.s. vindt er een beeldvormende avond plaats. Dan licht het college de begrotingsnotitie toe
en kan de gemeenteraad daarover vragen stellen. Tevens gaan de raadsleden in gesprek met inwoners
die een voorstel hebben ingediend.
De begrotingsnotitie 2018 is te raadplegen op www.uden.nl, onder 'bestuur' en vervolgens 'financiën'.
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