Bijlage 1 Specificatie overheveling van budgetten 2020 naar 2021

Programma Verkeer en vervoer
Onderwerp : Werkgeversbenadering/ fietspromotie
Fcl:

Maximaal € 44.000,-

42100120/34799

Vanuit de realisatie van de snelfietsroutes is het de bedoeling dat de gemeenten ook actief inzetten op
fietspromotie en werkgeversbenadering. Hierbij zal ook FFU (Fiets Forum Uden) betrokken worden en
zal er ook aandacht zijn voor branding van de fiets. De snelfietsroutes zijn nog niet gerealiseerd. Deze
zullen ook gefaseerd uitgevoerd gaan worden. Op dit moment bevinden zich het fietsstimuleringsplan,
monitoringsplan en communicatieplan in de afrondende fase. Waarschijnlijk zijn begin 2021 de eerste
delen van de snelfietsroutes in Uden gerealiseerd zijn. Intussen wordt in het laatste kwartaal van 2020
de fietspromotie en werkgeversbenadering al opgestart. De maatregelen op het gebied van
fietspromotie en werkgeversbenadering zullen echter grotendeels moeten worden overgeheveld naar
2021 om deze dan deels gelijktijdig met de realisatie te kunnen uitvoeren.

Onderwerp : Uitvoering onderzoek N605.
Fcl: 42100120/33799
Bijdrage Provincie: FCL: 42100120/42911

Maximaal € 38.544,77
Maximaal : € 19.272

De omgevingsstudie N605 Volkel zal mogelijk dit jaar niet helemaal afgerond en/of afgerekend kunnen
worden. Dat betekent dat een deel mogelijk doorgeschoven zal moeten worden naar 1 e kwartaal 2021.
De beschikbare middelen zullen overgeheveld moeten worden om de studie en de kosten die in 2021
nog eventueel volgen te kunnen financieren. De subsidie/bijdrage aan de studie van de provincie,
zijnde 50%, zal nadat alles afgerond en de definitieve kosten inzichtelijk zijn in 2021 door de provincie
worden betaald.
Onderwerp: Parkeerbeleid
Fcl: 42100120/34799

Maximaal € 25.000

Voor het centrum van Uden wordt nieuw parkeerbeleid opgesteld. Dit parkeerbeleid moet vertaald
worden naar een (paraplu)bestemmingsplan. Het parkeerbeleid voor het centrum van Uden wordt eind
dit jaar vastgesteld. De vertaling naar het bestemmingsplan kan daarom pas in 2021 plaatsvinden.

Programma Economie
Onderwerp: Centrum
Maximaal € 95.000

Fcl: 43100155/43100131
Toelichting:

Advies is om het restant van dit budget over te hevelen. Het centrum is van wezenlijk belang voor
Uden. De samenwerking met andere partijen zoals de ondernemers en de vastgoedeigenaren gaat
voorspoedig waardoor alle partijen op dit moment veel energie steken in het centrum. De gemeente
heeft vanuit dit budget bijvoorbeeld nieuwe banieren, voorzieningen mbt sfeerverlichting en
coronamaatregelen centrum gefinancierd. Maar ook volgend jaar heeft het centrum de volle aandacht
nodig. Daarnaast is het traject van de centrumvisie in volle gang. In juli heeft het college besloten om
aan de hand van drie programmalijnen en een intensief participatietraject met alle betrokken
stakeholders de centrumvisie op te stellen. Daarnaast is budget nodig voor het experiment op de Markt
dat samen met Team Uden Centrum wordt uitgewerkt en naar verwachting in het voorjaar gaat
plaatsvinden.

Onderwerp: Economische visie

(budget uit 2019)
maximaal € 50.000

Fcl: 43100150-34583
Toelichting:

Het restant van dit budget is nodig in 2021. Op dit moment nemen we samen met de gemeente
Landerd en de ondernemers uit Uden en Landerd deel aan de visiegroep economie. In deze visiegroep
zijn we bezig met het opstellen van bouwstenen ter voorbereiding van een economische visie voor de
nieuwe gemeente Maashorst. Hiertoe behoort ook een analyse van het economisch profiel en de
kansen in de toekomst. Hiervoor wordt in het laatste kwartaal van 2020 opdracht gegeven. Het traject
van de visiegroep economie loopt door tot Q4 in 2021. Het advies is om het restant van het budget
over te hevelen naar 2021.

Onderwerp

Marketingconcept Citymarketing

(Overgeheveld van 2019 naar 2020 € 30.000)

(budget uit 2019)
Maximaal € 30.000

Fcl: 43100260 / 34799
Toelichting
De overgehevelde €30.000 was bedoeld voor ontwikkeling van de bezoekerswebsite. Deze kosten zijn
in 2019 niet gemaakt doordat we toen nog niet zover waren met het Marketing Team om tot activatie
over te gaan. De planning was om in het tweede kwartaal van 2020 te starten met de website voor een
zomerpromotie, maar daar heeft Corona roet in het eten gegooid. We zijn nu voornemens om de
website te ontwikkelen, van start te gaan met activatie die als doel heeft om mensen in de
krokusvakantie 2021 naar Uden te trekken. Met het oog op het niet doorgaan van vele wintersport
vakanties verwachten we daar het meeste effect. Daarom is het budget nodig in 2021 en wordt om een
nieuwe overheveling gevraagd.

Programma Onderwijs
Onderwerp: Project Doorontwikkeling Beroepsonderwijs (budget uit 2019)
Maximaal € 32.500

FCL 44410210 / ECL 39001

Udense ondernemers, ROC De Leijgraaf, het Udens College, UOV De Kring en de gemeente Uden
werken samen aan de ontwikkeling van een Hybride Leeromgeving Uden. Doel is het bieden van
gepaste opleidingen in de praktijk die goed geschoolde werknemers voor het Udense bedrijfsleven
leveren. Op 7 april 2020 heeft het college een subsidie ad. € 65.000 toegekend aan UOV De Kring
voor het project Hybride Leeromgeving, in samenwerking met het bedrijfsleven en het onderwijs
(Udens College en ROC De Leijgraaf). Deze incidentele subsidie wordt in twee termijnen uitgekeerd.
Het eerste deel van € 32.500 in 2020 en het tweede deel van € 32.500 in 2021. Daarom wordt
voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 (het 2de deel van de subsidie) naar 2021 over
te hevelen.
Onderwerp: Project Preventie Jeugdhulp 2019-2022.

(budget uit 2018)
Maximaal € 79.000

FCL 44800145 / 41857 - 4200

Met het besluit van 4 april 2019 heeft de gemeenteraad incidenteel extra middelen voor Investeringen
Jeugd beschikbaar gesteld o.a. voor het project Preventie Jeugdhulp 2019-2022. Het gaat dan o.a.
om een aanvulling op de Preventiematrix Jeugd (opgesteld conform het Nederlandse Jeugd Instituut),
de ontwikkelagenda PO (aansluiting tussen onderwijs- en jeugdhulp) en de pilot dyslexieteam. Het
project kent een looptijd over de jaren 2019–2022. De werkelijke verdeling van de uitgaven over de
gehele projectperiode sluit niet aan bij de eerdere ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede
projectbudget, maar ook de dekking uit de OAB-middelen van 2020 naar 2021 over te hevelen.

Programma Sport, cultuur en recreatie
Onderwerp: Bestemmingsplan park Moleneind en Boekelsedijk
Fcl:

(budget uit 2019)
Maximaal: €13.600

45313311/33600

De bestemmingsplannen voor park Moleneind en Boekelsedijk dienen nog gewijzigd te worden. Deze
worden naar verwachting in 2021 ter inzage gelegd en afgerond.
Onderwerp: Project Vitale Verenigingen.
FCL 45300410 / ECL 42002

(budget uit 2019)
Maximaal: € 16.000

In de begroting 2019 heeft de gemeenteraad met offerte 39 (externe offerte 74) incidenteel middelen
beschikbaar gesteld om vitaliteit binnen de sportverenigingen te bevorderen. Voordat is overgegaan tot
concrete invulling van deze offerte is ervoor gekozen eerst het nieuwe sport- en beweegbeleid van de
gemeente Uden op- en vast te stellen, zodat de invulling van de offerte daarmee in lijn zou zijn. Na
vaststelling nieuwe sport- en beweegbeleid in september 2019 zijn de eerste verkennende gesprekken
gevoerd met de initiatiefnemer, turn- en gymnastiekvereniging V&K. Vanwege de uitbraak van het
coronavirus is het proces in 2020 stil komen te liggen door andere prioriteiten en is de benodigde
afstemming met de vereniging en planvorming nog niet verder gebracht. De insteek is nu om in de
resterende maanden van 2020, voor zover dat met de (recente) ontwikkelingen rondom corona
mogelijk is, de planvorming weer op te pakken en vervolgens over te gaan tot realisatie in 2021.

Onderwerp:

Opstellen Nota Klimaatbestendige Openbare Ruimte (NKOR)

(budget uit 2019)
Maximaal: € 35.000

Fcl: 45600220-34583

De NKOR zal naar verwachting opgesteld worden direct na de fusie met de gemeente Landerd. Dit
mede in het licht van gezamenlijk op te stellen omgevingsvisie/-plan. Besluitvorming hieromtrent zal
plaatsvinden in kader van harmonisatie van beleid incl. bijbehorende prioritering.
De veranderende klimaataspecten en consequenties voor de openbare ruimte moeten nog in beeld
moeten worden gebracht om te komen goede integrale afweging in de NKOR. De stresskaarten zijn
hiervoor inmiddels opgesteld en moeten nu worden vertaald in een ambitiedocument als basis voor de
KNOR. Hiervoor is € 35.000 noodzakelijk. Het voornemen is om dit al samen met de gemeente
Landerd op te pakken en dit af te ronden medio 2021.

Project Germenzeel

(budget uit 2018)

Programma Onderwijs
Onderwerp: Project Germenzeel
Fcl: 44211117 - 33799
Fcl: 44211117 – 34002
Fcl: 44200135 – 34140

Maximaal € 82.000
Maximaal € 80.000

Maximaal € 115.000

In verband met vertraging van de bouw en daarmee de exploitatie van project Germenzeel dienen de
incidentele middelen in 2020 voor verhuizing school en terreinherstel, voor tijdelijke huisvesting en
voor vervoer gymonderwijs te worden overgeheveld naar 2021.

Programma Sport, cultuur en recreatie
Onderwerp: Project Germenzeel
Fcl:

45300100 - 34749

Fcl:

45304422 – 61010

Maximaal: € 40.000
Bedrag: € 397.419

In verband met vertraging van de bouw en exploitatie van project Germenzeel dienen de incidentele
middelen in 2020 voor vervoersbijdrage turnvereniging worden overgeheveld naar 2021. De
inhaalafschrijving voor de resterende boekwaarde van de sporthal a €397.419 dient ook overgeheveld
te worden naar 2021 omdat de sloop pas in dat jaar gepland staat.

Programma Sociaal domein
Onderwerp: Project Germenzeel
Fcl: 46704430 - 30000
Fcl: 46704429 – 30010
Fcl: 46704429 – 34799

Maximaal € 16.000
Maximaal € 40.000
Maximaal € 20.000

In verband met vertraging van de bouw en exploitatie van project Germenzeel dienen de incidentele
middelen in 2020 voor beheerbegeleiding en voor bewonersbegeleiding te worden overgeheveld naar
2020. Omdat deze budgetten oorspronkelijk voor 3 jaar incidenteel zijn geraamd, is de verwachting
dat ook volgend jaar mogelijk een deel van deze middelen zal moeten worden overgeheveld.

Programma Sociaal domein
Onderwerp: Project PraktijkOndersteuning Huisarts GGZ Jeugd. (budget uit 2018)
Maximaal: € 55.000

FCL 46140310 / 42000

Voor het project PraktijkOndersteuning GGZ Jeugd heeft de gemeenteraad met haar besluit van 4 april
2019 incidenteel extra middelen voor Investeringen Jeugd beschikbaar gesteld. Met de inzet van de
PraktijkOndersteuning GGZ Jeugd wordt uitvoering gegeven aan het lokaal uitvoeringsplan Jeugd en
aan actielijn 5.3 “Grip op de Toegang” van het regionaal uitvoeringsplan Jeugd. Het project kent een
looptijd van 2019-2022. De werkelijke verdeling van de uitgaven over de projectperiode sluit niet aan
bij de eerdere ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 over
te hevelen.

Onderwerp: Project Wegwijzer Jeugd & Volwassenen.

(budget uit 2019)

FCL 46140300 / 30000 - 34420 – 34600 – 34799

Maximaal € 145.000

Sinds 1 oktober 2018 (Wegwijzer Volwassenen) en 1 juli 2019 (Wegwijzer Jeugd) is de toegang bij de
gemeente belegd. Hierbij wordt de toegang voor inwoners eenduidiger georganiseerd, komt er in het
proces een knip tussen het toegangsproces en de uitvoering van zorg, worden expertise beter met
elkaar verbonden en krijgt het wijkwerk een explicietere plek. Op 30 januari 2020 heeft de raad extra
middelen voor tijdelijke capaciteitsuitbreiding e.a. voor het 1ste halfjaar 2020 beschikbaar gesteld. Op
25 juni 2020 heeft de gemeenteraad aanvullend middelen voor het 2de halfjaar en het gehele jaar 2021
beschikbaar gesteld. De werkelijke verdeling van de uitgaven over de projectperiode sluit niet aan bij
de eerdere ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 over te
hevelen.

Onderwerp: Project Verhoogde Asielinstroom
FCL 46210100 / ECL 30010

(budget uit 2018)
Maximaal € 147.000

In 2018 is er een Plan van aanpak Statushouders opgesteld n.a.v. de verhoogde asielinstroom. Dit
plan is nadien bijgesteld. De meeste actiepunten zijn in 2019 opgepakt. Conform de planning zouden
nog enkele activiteiten in 2020 worden uitgevoerd. Door corona is er echter stagnatie in de uitvoering
ontstaan, waaronder achterstand in de huisvesting van de statushouders. Daarnaast wordt in 2021
een extra toestroom van statushouders verwacht. Daarom zullen ook in 2021 nog extra inspanningen
nodig zijn, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 over te hevelen.

Onderwerp: Project Netwerk van Voorzieningen
FCL 46710305 / ECL 30000 – 30010 – 34000 – 34799 – 42251

Maximaal € 116.000

FCL 46710306 / ECL 30010 – 34000 – 34398 - 34799 – 42251

Maximaal € 83.000

FCL 46710307 / ECL 34000 – 34799 – 4200

Maximaal € 12.500

In de pilot Netwerk van Voorzieningen zijn 3 deelprojecten opgestart in 2020; deelproject Melle 20202021, deelproject Bogerd 2020-2021 en deelproject Odiliapeel 2020-2021. In verband met corona is
de uitvoering van het project Netwerk van voorzieningen op onderdelen later gestart dan oorspronkelijk de bedoeling was. Denk aan activiteiten in de buurthuizen die gesloten waren en de inzet van wijkondersteuners. Het project zal daardoor doorlopen in 2022. De werkelijke verdeling uitgaven over de
projectperiode sluit nu niet meer aan bij de eerder gemaakte ramingen, zodat wordt voorgesteld het
niet bestede projectbudget 2020 naar 2021 en afhankelijk van de resultaten over 2021 naar 2022 over
te hevelen.
Onderwerp: Project Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
FCL 46107001 / ECL 41910 – 42600

Maximaal € 3.800.000

FCL 46107011 / ECL 41910 – 42640

FCL 46107060 / ECL 41910 - 30000
Om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, heeft het kabinet een aantal maatregelen
genomen. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (afgekort de TOZO) is daar
één van en wordt door de gemeenten uitgevoerd. De TOZO geldt voor zelfstandig ondernemers,
waaronder zzp’ers die in de knel komen door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Voor
de uitvoering van deze tijdelijke regeling heeft de gemeente Uden in 2020 een vijftal voorschotten van
het Rijk ontvangen, totaal € 6.955 mln. Eventuele extra nog te ontvangen voorschotten 2020 kunnen
dit bedrag nog verhogen. Het project kent een looptijd van 2020 tem 2021. De werkelijke verdeling
van de uitgaven over de projectperiode sluit niet aan bij de ontvangen voorschotten, zodat wordt
voorgesteld het niet bestede projectbudget/niet bestede voorschotten 2020 naar 2021 over te hevelen.
E.e.a. zoals ook toegelicht in de 2de afwijkingenrapportage 2020.

Onderwerp: Project Interne Deskundigheidsbevordering
FCL 46719150 / ECL 34654

(budget uit 2018)
Maximaal € 140.000

Interne deskundigheidsbevordering is nodig om de lange termijn de doelstellingen binnen het Sociaal
Domein te kunnen behalen. Het project interne deskundigheidsbevordering is feitelijk een project om
zowel inhoudelijke deskundigheid als gedragsdeskundigheid te bevorderen. Door wijzigingen in het
management van de afdeling MD (afdelingshoofd en teamleiding) is er een belangrijke vertraging in de
uitvoering van het project ontstaan. Om die reden is niet bestede projectbudget van 2019 naar 2020
overgeheveld. Per 1 februari 2020 is als laatste het afdelingshoofd in dienst van de gemeente Uden
getreden, waarmee het management van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening weer compleet
is. Er is een nieuw projectplan opgesteld en met de uitvoering is recent een nieuwe start gemaakt. Het
project kent een looptijd van 2020 tem 2021. De werkelijke verdeling uitgaven over de projectperiode
sluit niet meer aan bij de eerdere ramingen, zodat wordt voorgesteld het niet bestede projectbudget
2020 naar 2021 over te hevelen.

Programma Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Onderwerp:
Fcl:

duurzaamheidsagenda 2015-2020

47236000-30000/34799

(budget uit 2018)
Maximaal € 656.100

De looptijd van de Duurzaamheidsagenda is tm 2020 maar gezien de samenvoeging met Landerd
krijgt de agenda een uitloop tm 2021en daarmee ook de besteding van de gereserveerde middelen. De
Duurzaamheidsagenda 2015-2020 omvat projecten met verschillende, jaar overstijgende
uitvoeringstermijnen. De besteding van de middelen zal daarom niet altijd plaatsvinden in het jaar
waarin de middelen beschikbaar worden geteld.
In 2020 is in regionaal verband het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld en is het
voorlopig bod ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Verder is gestart met de
uitvoering van o.a. beleid grootschalige opwekking van zon- en windenergie, stimuleren van meer
zonnepanelen op daken en energiebesparing bij woningen (RRE). Voor de verdere uitrol van het
deelautoconcept zijn abonnementen ingevoerd voor kleine ondernemers en particulieren en is
uitvoering gegeven aan het communicatieplan.
De beschikbare middelen zullen in 2021met name ingezet worden op de (wettelijke) gemeentelijke
taken uit de duurzaamheidsagenda.
Onderwerp: Regeling Reductie Energie (RRE)
Fcl: 47230036

Maximaal € 404.997

Toelichting:
De landelijke Regeling Reductie Energie liep in eerste instantie tot 31 december 2020. Vanwege de
Corona maatregelen is de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) door het Ministerie verlengd tot en
met 31 maart 2021 omdat een aantal activiteiten niet mogelijk zijn geweest door de Corona
maatregelen. De gemeente Uden heeft een aantal kleine activiteiten uit kunnen voeren in 2020,
waarvoor € 40.232 gebruikt is, maar een groot aantal activiteiten zijn verschoven naar eind 2020 en
begin 2021. Het verzoek is daarom om het resterend budget van € 404.997 over te hevelen naar
2021.
De gemeente Uden start in oktober 2020 met de voucheractie voor alle koopwoningen in Uden waarbij
inwoners een tegoedbon ontvangen voor een energiebesparende maatregel en voor deze voucheractie
zal een groot deel van het budget gebruikt worden.
Daarnaast organiseert de gemeente Uden samen met Groene Groei vanaf oktober 2020 een aantal
activiteiten (zoals een Webinar, gratis spreekuren en een Tiny house tour) om zoveel mensen te
bereiken en te stimuleren om mee te doen met energiebesparende maatregelen, bewuster te worden
van hun energieverbruik en de mogelijkheden die ze hierbij hebben. Een aantal activiteiten zijn
aangepast door de Corona maatregelen.

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Onderwerp: Actualiseren welstandsnota (budget uit 2019)

Bedrag € 45.000

Fcl 48100110-34583
Toelichting:
De welstandsnota is op onderdelen niet meer actueel. Er zitten verwijzingen in naar ander beleid dat
niet meer actueel is, daardoor kan niet meer goed met de welstandsnota gewerkt worden. Ook is de
aanwijzing van karakteristieke panden niet altijd correct verwerkt. Zo zijn er karakteristieke panden
aangewezen in het buitengebied, die dat niet zijn en andersom. Dat heeft gevolgen voor ander beleid,
zoals bijvoorbeeld het beleid voor woningsplitsing. In Uden zijn we selectief met het aanwijzen van
welstandsgebieden, maar voor die gebieden waar die aanwijzing wel plaats heeft gevonden is het
belangrijk dat de bescherming van die gebieden ook geborgd is. Welstandsbeleid is een middel om
ruimtelijke kwaliteit vast te leggen. Voor bepaalde gebieden in Uden is dat van belang. Voor de
Omgevingsvisie is dit beleid dus een belangrijke bouwsteen om ruimtelijke kwaliteit te kunnen borgen.
De verdere vormgeving van de Omgevingsvisie staat voor 2021 op de planning. Het welstandsbeleid
zal gelijktijdig met de Omgevingsvisie gaan lopen, zodat het daar uiteindelijk in geïntegreerd kan
worden. Hierbij werken we samen met Landerd, zodat we kunnen toewerken naar één nieuw
beleidsdocument voor de nieuwe gemeente. De budgetten voor de implementatie van de
Omgevingswet voorzien niet in actualisatie van diverse beleidsstukken, enkel in een integrale
afstemming van beleid. Gebrek aan personele capaciteit en andere prioritering en het feit dat het
ambitieniveau voor de Omgevingsvisie nog niet is vastgesteld hebben ertoe geleid dat dit beleid tot op
heden niet is.

Onderwerp: Natuurontwikkeling Agro proeftuin de Peel (budget uit 2019)
bedrag: € 144.538

Fcl: 48101113/49830081

Agro Proeftuin de Peel wil de proeflocatie verder uitbreiden met 30 hectare aangrenzende gronden die
eigendom zijn van het Groen ontwikkelfonds Brabant. Daaraan gekoppeld is budget nodig voor
natuurontwikkeling. Gebiedssamenwerking Agro proeftuin de Peel heeft bestuurlijk afspraken gemaakt
over de verdeling van de kosten voor de totale natuurontwikkeling. Voor Uden betekende deze
bestuurlijke afspraak dat in de begroting van 2019 een bijdrage van € 144.538 werd opgenomen. Het
bestedingsdoel natuurontwikkeling is gekoppeld aan de reserve Buitengebied in Ontwikkeling zoals
eerder door de Raad is vastgesteld van waaruit dekking zal plaatsvinden.
Vorig jaar werd dit bedrag overgeheveld naar dit jaar omdat de uitvoering van de natuurontwikkeling in
de vorm van 10 hectare bij Houtvennen in Uden naar verwachting in 2020 of 2021 zou plaatsvinden.
Inmiddels bieden de lopende voorbereidingen door alle betrokkenen bij dit project concreter zicht op
realisatie. De fase waarin met name de noodzakelijke aankopen gedaan kunnen worden houdt echter in
dat een feitelijk beroep op dit budget niet voor najaar 2021 is voorzien.

Onderwerp: Bestemmingsplan Uden Noord
Fcl: 48101110-33600

(budget uit 2018)
Maximaal € 8.000

Toelichting:
Op 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan omgeving Nistelrodeseweg
gewijzigd vastgesteld. Gedurende de beroepstermijn zijn beroepen ingediend die nog behandeld
moeten worden bij de Raad van State. Pas na de beroepsprocedure kan het bestemmingsplan
onherroepelijk worden. Het is de verwachting dat behandeling van de beroepen door de Raad van State
in 2021 plaatsvindt. Het resterende budget is in 2021 nog nodig om het bureau dat het
bestemmingsplan heeft opgesteld te kunnen inzetten voor inhoudelijk advies bij de behandeling van
de beroepen en de procedure bij de Raad van State. Daarvoor wordt het maximale budget overgeheveld
naar 2021.

Onderwerp: Opstellen cultuurhistorisch beleid

Bedrag € 22.000

(budget uit 2018)

Fcl 48100110-30000
Toelichting:
We hebben nu een cultuurhistorische waardenkaart die redelijk actueel is, maar we hebben geen
doorvertaling van deze kaart naar beleid. Gevolg is dat we geen grondslag hebben voor de
instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle elementen, zoals bijvoorbeeld houtwallen en
historische ensembles van bebouwing.
Voor de omgevingsvisie willen we dat soort elementen wel graag inzichtelijk hebben als dragers van
ruimtelijke kwaliteit. Ook voor het actualiseren van de welstandsnota is dit beleid van belang, omdat
welstand vaak gerelateerd is aan de (belevings)waarde van gebieden. Cultuurhistorische elementen
dragen bij aan de waardering van plekken. Voor de Omgevingsvisie is dit beleid dus een belangrijke
bouwsteen om ruimtelijke kwaliteit te kunnen borgen. De verdere vormgeving van de Omgevingsvisie
staat voor 2021 op de planning. Het cultuurhistorisch beleid zal gelijktijdig met de Omgevingsvisie
gaan lopen, zodat het daar uiteindelijk in geïntegreerd kan worden. Hierbij werken we samen met
Landerd, zodat we kunnen toewerken naar één nieuw beleidsdocument voor de nieuwe gemeente. De
budgetten voor de implementatie van de Omgevingswet voorzien niet in actualisatie van diverse
beleidsstukken, enkel in een integrale afstemming van beleid. Gebrek aan personele capaciteit en
andere prioritering en het feit dat het ambitieniveau voor de Omgevingsvisie nog niet is vastgesteld
hebben ertoe geleid dat dit beleid tot op heden niet is opgepakt.

Onderwerp: implementatie VTH-systeem omgevingswet
Maximaal € 30.900

Fcl: 48100116
Toelichting:

In 2020 heeft de gemeente Uden, samen met de gemeente Landerd, zich aangesloten bij een
aanbesteding voor een nieuw VTH systeem. Deze aanbesteding is uitgevoerd door de omgevingsdienst
Zuidoost Brabant. De leverancier Genetics gaat het systeem PowerBrowser leveren.
Met de implementatiewerkzaamheden wordt in 2020 een start gemaakt. Begin 2021 is het systeem
beschikbaar voor oefendoeleinden. Vervolgens wordt het systeem in 2021 gereed gemaakt voor
gebruik door de gemeenten Maashorst i.o. per 1 januari ’22. Hierbij wordt rekening gehouden met de
koppelingen van het systeem met de ICT infrastructuur van de nieuwe gemeente.
De leverancier Genetics heeft een implementatieplan geschreven. Deze wordt nu uitgerold. Een deel
van de incidentele uitgaven vinden nog in 2020 plaats, een ander deel verschuift naar 2021. Aan de
raad wordt verzocht €30.900 van het totale budget (€75.000) door te schuiven naar 2021.

Onderwerp: Inhuur tijdelijke extra formatie afdeling ruimte
FCL:
48100111/48333290/48314999/48314019/48314065/43100155/47220110/48100110/40051105
U Maximaal € 791.200
I Maximaal € 204.000

Grootste gedeelte van het budget valt onder het programma “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing”, zodoende is hieronder de overheveling opgenomen.

Toelichting:
Grootste gedeelte van het budget valt onder het programma “Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing”, zodoende is hieronder de overheveling opgenomen.

In april 2020 heeft de raad besloten om een budget beschikbaar te stellen van 817K voor 2020.
Uitgangspunt van besteding was peildatum 1 juni 2020. Na dit besluit was op grond van de wet ARHI

nog een besluit nodig van de raad van Landerd en was goedkeuring nodig van de provincie. Dit heeft
langer geduurd dan voorzien, daardoor kan de invulling van de fte’s ook later plaatsvinden ten laste
van dit budget. Daarom is het noodzakelijk om het budget van 2020 over te hevelen naar 2021.

Onderwerp: invoering omgevingswet

(budget uit 2018)
Maximaal € 150.000

Fcl: 48100116
Toelichting:

De invoering van de omgevingswet is uitgesteld van 1 januari '21 naar 1 jan '22. Dit uitstel heeft
gevolgen voor de planning van de implementatieactiviteiten. De gemeente heeft nu meer tijd om zich
voor te bereiden op de implementatie. Daarnaast bestaat er nu de mogelijkheid en de noodzaak nog
beter aan te sluiten bij de herindeling, zodat de invoering van de omgevingswet gericht is op de
nieuwe gemeente.
Door het uitstel van de Omgevingswet vindt er deels een verschuiving van werkzaamheden plaats van
2020 naar 2021 en van 2021 naar 2022. Dit heeft ook gevolgen voor de uitgaven. Een deel van de
uitgaven schuift door naar 2021. De gemeenteraad wordt verzocht het gehele bedrag dat niet in 2020
wordt uitgegeven over te hevelen naar de begroting voor 2021.
Onderwerp: Transformatie opgave Kastanjeweg Oost

Maximaal € 50.000

Fcl: 48100110-33799
Toelichting:
De planvorming voor dit project bevindt zich in de initiatiefase. De eerste stappen zijn gezet op weg
naar een nieuwe aanpak voor de transformatie voor dit gebied. Er is helaas minder voortgang geboekt
dan gedacht bij het indienen van de offerte waardoor het budget voor 2020 niet in 2020 is aangewend.
Inmiddels is wel duidelijk dat de budgetten die reeds gereserveerd zijn, waaronder dit budget,
benodigd zijn voor het kunnen ontplooien van de gewenste ontwikkelstrategie. Dit zal in 2021 zijn
beslag krijgen. Overheveling ligt dan ook voor de hand.
Onderwerp: Leegstandsmonitor

(budget uit 2019)

Maximaal € 25.000

Fcl: 48200310-34583
Toelichting:
In verband met de krappe personele capaciteit én de huidige vastgoedmarkt heeft het monitoren van
de leegstand en het ontwikkelen en beheren van een (online) tool geen prioriteit gekregen. In het
najaar 2020 verwachten we ten gevolge van een uitbreiding van de personele capaciteit deze opdracht
alsnog op te pakken en uit te zetten. In het kader van duurzame verstedelijking zetten we in op het
herbestemmen/transformeren van leegstaand of leegkomend vastgoed. Er is behoefte om inzicht te
hebben in de actuele leegstaand (bijvoorbeeld in het buitengebied, in en rondom het centrum en op
bedrijventerreinen). Om leegstand en overprogrammeren te voorkomen én om de afweging te kunnen
maken of een transformatie wel of niet mogelijk is, is het nodig om een actueel beeld te hebben van de
leegstand van vastgoed. De leegstandsmonitor kan onder andere dienen als onderbouwing van de
ladder van duurzame verstedelijking, maakt het mogelijk om vraag en aanbod beter aan elkaar te
koppelen, biedt kansen in het verbinden van opgaven (passend in de gedachte van de Omgevingswet)
en maakt incourant vastgoed en/of (eventuele) minder courante gebieden inzichtelijk.

Onderwerp: Veegronde Buitengebied

(budget uit 2019)

Fcl: 48101113

maximaal € 40.000

Toelichting:
Voor de ‘Veegronde Buitengebied’ is in 2019 en 2020 respectievelijk € 30.000 en € 10.000

vrijgegeven. Het in 2019 vrijgegeven budget van € 30.000 is bij BERAP 2019-2 overgeheveld naar
2020 waardoor per saldo voor 2020 € 40.000 beschikbaar is.

Voornemen was om het veegplan voor de zomer van 2020 op te gaan pakken. Als gevolg van de
voortdurend grote werkvoorraad aan individuele (‘losse’) projecten en de Corona-problematiek, is dat
niet gelukt. Het plan staat echter nog steeds op het programma en is inmiddels opgepakt met de
aanbesteding voor het opstellen van het plan. Streven daarbij is om vóór eind 2021 een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Zodoende kan de planprocedure daarna nog afgerond
worden onder het huidig juridisch instrumentarium (Wet ruimtelijke ordening –Wro-). Immers zoals het
er nu naar uit ziet zal op 1-1-2022 de Omgevingswet in werking treden.

