ANTWOORDEN OP DE TECHNISCHE
VRAGEN
NAAR AANLEIDING VAN DE
BEGROTINGSNOTITIE 2018

Nr.

Onderdeel
Begrotingsnotitie

Fractie Afdeling

1.

Financiën-offertes- CDA
interne offertes

Ruimte

Vraag en antw oord

Vraag:
Wat gebeurt er als we bij de interne offertes 2 en 5 de als dekking
opgevoerde subsidies niet krijgen? Wordt de kleur dan rood of oranje?
Antwoord:
Offerte 2 betreft (H)OV zaken, daarvoor is 50% subsidie redelijk
standaard. Grootste deel van het budget is benodigd voor een HOV
haltepaar voor de lijn naar Nijmegen. De kans is erg groot dat die
subsidie wordt afgegeven.
Offerte 5 betreft diverse projecten, een deel van de werkzaamheden zijn
subsidiabel (Hoevenseweg en de N277 parallelweg) Daarmee is redelijk
zeker dat de genoemde subsidie gehaald gaat worden.
Als voor de bewuste projecten onverhoopt toch geen subsidie wordt
verkregen, komt de uitvoering inderdaad op rood te staan. De
subsidiebeschikking wordt begin 2018 afgegeven, de cofinanciering
(dus gemeentelijk deel) dient dan ook zeker gesteld te zijn.

2.

Financiën-offertes- CDA
interne offertes

M iddelen

Vraag:
Interne offerte 13: is de airco voor 1.46 echt wel nodig? Waarom kost
de airco 20.00 euro? Kan dat niet goedkoper?
Antwoord:
De airco in vergaderkamer 1.46 is nodig. Al diverse jaren is de
luchtbehandeling niet goed (warm/muf). Nu deze ruimte ook ‘savonds
steeds vaker gebruikt wordt voor en door burgers vanuit een
toenemende burgerparticipatie , is een goedwerkende koeling
noodzakelijk. De centrale luchtbehandelingsinstallatie is niet ingericht
om een aparte cel separaat aan te sturen. Voor een stand-alone
installatie zijn offertes opgevraagd met voldoende capaciteit . De
kosten zitten daarnaast in de motor die vanwege geluid- en aanzicht
niet aan de buitenkant gevel geplaatst kan worden.
Als blijkt financieel dat het installeren/aanschaffen goedkoper kan, dan
zal dat zeker gebeuren en zal het restantbudget terugvloeien naar de
algemene middelen.
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3.

Financiën-offertes- CDA
interne offertes

M iddelen

Vraag en antw oord

Vraag:
Interne offerte 24: is een combinatie met interne offerte 13 mogelijk?
Bespaart dat kosten? Is buitenshuis vergaderen een optie?
Antwoord:
Interne offerte 24 (vertalen van het huisvestingsconcept Het Nieuwe
Udense werken) is gericht op puur het interieur (meubels / aankleding).
Interne offerte 13 (aanbrengen airco in kamer 1.46) is een
installatietechnische zaak. Voor beide trajecten zijn verschillende
uitvoerende bedrijven nodig.
Buitenhuis vergaderen is een optie. Zeker vanuit burgerparticipatief
oogpunt. Blijft dat overdag de vergaderkamers ook door het ambtelijke
organisatie gebruikt worden.

4.

Financiën-offertes- CDA
interne offertes

Ruimte

Vraag:
Interne offerte Opstellen ruimtelijke visie Mondriaanplein: er is toch
geen leegstand? Of bedoelt het college het gebouw van de Rabobank?
De Misse is toch de toegangsweg naar het centrum? Wat vindt het
college van onze wens om een visie op het totale winkelcentrum te
ontwikkelen?
Antwoord:
In het coalitieprogramma is opgenomen dat er een visie wordt
ontwikkeld op de ontwikkeling van het Mondriaanplein. Met deze offerte
geven we daar gehoor aan.
Aan de noordzijde van het Mondriaanplein staan enkele panden al jaren
leeg of te huur met een tijdelijke invulling. Het voormalige kantoorpand
van de Rabobank is één van die panden. Er zijn meerdere
toegangswegen naar het centrum; De Misse is een toegangsweg voor
langzaam verkeer.
Vanuit de gedachte van uitnodigingsplanologie ligt het niet in de lijn om
vanuit de overheid gedetailleerde gebiedsvisies op te stellen. De
Centrumvisie die in 2012 is vastgesteld is een visie op hoofdlijnen en is
nog actueel. Daarnaast is in 2015 de omgevingsvisie vastgesteld. In het
kader van de omgevingswet worden in aanloop naar het opstellen van
een omgevingsplan ook integrale keuzes gemaakt voor de verschillende
gebieden, waaronder het centrum. In dit proces heeft de raad in 2018
ook een belangrijke rol.
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5.

Financiën-offertes- CDA
externe offertes

MD

Vraag en antw oord

Vraag:
Externe offerte 30 (beweegtuin op MFA-plein): deze staat nu op rood.
Kan deze offerte de kleur oranje krijgen, zoals de wethouder op c.q.
n.a.v. de informatiemarkt op 8 juni heeft aangegeven?
Antwoord:
Op basis van inhoudelijke argumenten is deze externe offerte ingedeeld
in de kleur rood. Er is nu o.b.v. de huidig beschikbare gegevens geen
aanleiding de offerte in een andere kleur in te delen.
Naast hetgeen in de begrotingsnotitie 2018 hierover is gemeld, kan nog
het volgende daaraan worden toegevoegd.
De voorliggende offerte is nog te weinig concreet uitgewerkt als het gaat
over o.a. wie de beweegtuin gaat gebruiken, de locatiebepaling en de
toegevoegde waarde voor Odiliapeelse inwoners. Het project-voorstel
dient nadere uitgewerkt te worden met meerdere partijen, zoals
bijvoorbeeld de basisschool, bewoners Steunpunt Odiliahof (potentiele
gebruikers van een beweegtuin) en daarin gezamenlijk optrekken als het
gaat om financiering middels fondsen en sponsoring. Als de gemeente
Uden bereid is te financieren zal dat een éénmalige bijdrage voor de
aanschaf van de toestellen zijn. Het plaatsen, onderhoud en inspectie
valt onder de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemers(s) van de
ingediende offerte.

6.

Financiën-offertes- SP
externe offertes

MD

Vraag:
Kan de externe offertes 28 (speeltuin De Wiebert) de kleur groen
krijgen? Waarbij is opgemerkt dat de kosten voor externe offerte 28
geen 70.000 maar 30.000 euro bedragen
Antwoord:
Het is correct dat de maximaal gevraagde subsidie € 30.000 bedraagt;
de totaal kosten worden door De Wiebert op € 70.000 geraamd.
In de Begrotingsnotitie 2018 is deze externe offerte ingedeeld in de
kleur oranje (als er na de groene voorstellen nog geld beschikbaar is,
worden de oranje voorstellen ook toegevoegd. Als er onvoldoende geld
is voor alle oranje voorstellen, vindt er een selectie plaats).

7.

Financiën-offertes- SP
externe offertes

PZ

Vraag:
Kan de externe 29 (Enjoy 65!) de kleur groen krijgen?
Antwoord:
Deze vraag wordt opgepakt als externe offerte en gehonoreerd met
‘oranje’. Indien er middelen beschikbaar zijn wordt deze offerte
gehonoreerd.

In de commissie REF is door Toine Smits (voorzitter Gebiedsplatform Buitengebied) in gesproken op basis van
de externe offerte glasvezel in het buitengebied. Naar aanleiding van het gevoerde gesprek in de commissie
heeft wethouder van den Berg toegezegd te (laten) onderzoeken hoeveel huishoudens in het buitengebied
aangesloten willen worden en wat zij willen bijdragen. Dit onderzoek is inmiddels gestart, in september
zullen de resultaten bekend zijn. Als de resultaten daar aanleiding voor geven zal het college met een
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aanvullende offerte komen voor dit onderwerp. Mocht er onverhoopt toch meer onderzoekstijd nodig zijn,
dan kan op een later moment middels een begrotingswijziging alsnog budget worden gevoteerd.
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