
Begroting in één oogopslag: In de begroting leest u waaraan de gemeente de komende jaren 
geld uitgeeft. De begroting is eigenlijk het huishoudboekje van 
de gemeente. Op donderdag 7 november 2019, om 15:00 uur, 
bespreekt de gemeenteraad de begroting.

De belangrijkste investeringen 

In deze programmabegroting is in totaal voor bijna € 8 miljoen 
aan nieuwe investeringen opgenomen.  Investeringen van 
€ 100.000 en meer:

Uitbreiding vrijeschool de 
Zevenster (met 2 lokalen)

€ 664.000

Nieuwbouw IKC West
€ 6.499.000

Fietsstroken Muntmeester
€ 100.000

Inrichtingsbudget IKC Oost
€ 115.000

Renovatie gevels 
bibliotheek en Kunst&Co

€ 120.000

Ontmoetingsplein 
Germenzeel

€ 318.000

Verder wordt er geld uitgetrokken voor onder andere:
Eenmalig:
• Tijdelijke functionaris AOV bevolkingszorg € 80.000
• Incidenteel budget tbv centrum Uden  € 200.000
• Bijdrage deelname in projectorganisatie  € 100.000

voor de Maashorst (1fte)
• Bijdrage deelname in ontwikkeling   € 100.000

en uitvoering van de Maashorst
• Netwerk van voorzieningen 2020  € 250.000

€

                      

Burgemeester Henk Hellegers

          De gemeenten Landerd en Uden kiezen 
ervoor om vanaf 1 januari 2022 samen verder 
te gaan als één nieuwe gemeente: gemeente 
Maashorst. De afgelopen tijd hebben we inten-
sief samen gewerkt om tot een herindeling te 
komen en dat zullen we ook de komende jaren 
blijven doen. Het afgelopen jaar stond in het 
teken van de totstandkoming van het herinde-
lingsontwerp en de toekomstvisie. Beide docu-
menten zijn tot stand gekomen met inbreng van 
veel verschillende belanghebbenden, tijdens 
de uitdagingen, tijdens het Festival gemeente 
Maashorst, tijdens een thematafel of tijdens een 
gesprek op straat. De komende jaren werken 
we verder aan de herindeling. Naar verwachting 
nemen de beide gemeenteraden in maart 2020 
een definitief besluit over de herindeling.

Wethouder Franko van Lankvelt

      
            De Duurzaamheidsagenda 2015-2020 is 
geëvalueerd. We gaan verder met het uitvoeren 
van de maatregelen en verstevigen het  beleid 
op een paar onderdelen, zoals het ondersteu-
nen van woningbezitters bij het energiezuinig 
maken van hun woning en het energieneutraal 
maken van de eigen gemeentelijke gebouwen 
en installaties. Door de klimaatverandering 
krijgen we steeds vaker te maken met hevige 
neerslag en periodes met hitte en droogte. Om 
onze bebouwde omgeving minder kwetsbaar te 
maken voor extreme weersomstandigheden, 
gaan we aan de slag om de omgeving klimaat-
bestendig en waterrobuust in te richten. 

Wethouder Ingrid Verkuijlen

           Sinds kort hebben we een nieuw sport- en beweegbeleid. Samen met 
sportverenigingen, beweegaanbieders en maatschappelijke partners zoals het 
onderwijs, gaan we aan de slag met het uitvoeren van de voorstellen uit dat 
beleid. Dat betekent dat we in 2020 al een boost willen geven aan de vitalisering 
van sportverenigingen, door het bieden van ondersteuning en begeleiding op 
verschillende gebieden. We blijven ons inzetten om zoveel mogelijk inwoners 
aan het bewegen te krijgen. Dat doen we bv. door de inzet van buurtsportcoa-
ches. Maar ook door ervoor te zorgen dat het aanbod aan sport- en beweeg-
mogelijkheden (digitaal) goed vindbaar en zichtbaar is.

Wethouder Maarten Prinssen

Hoeveel betaal 
ik in 2020 aan:

€
2020 2019

OZB (gemiddelde woning) 268,09 247,75

Rioolheffing 208,64 202,56

Afvalstoffenheffing
Meerpersoonshuishouden
Eenpersoonshuishouden

226,44
186,96

228,84
189,00

Hondenbelasting geen geen

Toeristenbelasting geen geen

    

Wethouder Gijs van Heeswijk

           Als gemeente zetten we in op Integrale          
Kindcentra (IKC). Een IKC is van fundamenteel 
belang voor de ontwikkeling van kinderen. Daar-
naast is een onderwijsgebouw ook een plaats om 
te ontmoeten, samen te werken en bewoners en 
organisaties uit een wijk of gebied te ontvangen. 
Juist vanwege die diverse  functies is adequate 
huisvesting belangrijk. Een actuele ontwikke-
ling is de realisatie van de nieuwbouw van Ont-
moetingsplein Germenzeel met daarin IKC Oost 
(met OBS Camelot en De Palster) en een nieuwe 
sporthal. In 2020 starten we met het voorbe-
reiden van de realisatie van IKC West, waar de 
basisscholen Aventurijn en De Klimboom samen 
onderdak krijgen.

         In het sociaal domein ligt het accent al langer op preventie. 
Voorkomen is beter dan genezen. We gaan er voor zorgen dat we de 
problemen in het sociale domein echt op straat-/wijkniveau in beeld 
krijgen. Daarom rollen we nu het netwerk van voorzieningen uit. Het 
is een pilot die we in drie gebieden gaan uitvoeren. Met ondersteuning 
in de wijk, gaan we onze inwoners hierbij helpen. De pilot gaat lopen 
in De Boogerd, in Melle en in Odiliapeel. Het doel is leren hoe we deze 
aanpak effectief en op de beste manier samen met onze keten-
partners kunnen uitwerken.

Het College van burgemeester en wethouders heeft de 
Programmabegroting 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. 

Structureel:
• Areaaluitbreiding openbare ruimte   € 100.000
• Meer beheeruren in de accommodaties  € 100.000

    

In de raadsvergadering van 7 november behandelt de 
gemeenteraad de door het college voorgestelde 
begroting. Voordat de raad beslissingen neemt over de 
begroting, vraagt de raad de mening van de inwoners van 
Uden. Dit gebeurt tijdens een openbare inspraakavond, 
die wordt gehouden woensdag 9 oktober.  
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht, of wilt u meer 
informatie? Meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voor aanvang 
van de vergadering bij de griffie. Dit kan via telefoon-
nummer (0413) 281 911of door een e-mail te sturen aan 
griffie@uden.nl.

Openbare inspraakavond
Wanneer: woensdag 9 oktober, vanaf 19:30 uur
Locatie: de raadzaal van het gemeentehuis, 
Markt 145 te Uden

De gemeente Uden publiceert haar begroting digitaal: 
http://financien.uden.nl/financien/2020/

Inspraakavond

• Ontwikkelbudget MD     € 100.000
• Tijdelijke formatie Planologie (2fte)   € 250.000
• Algemeen budget voor ruimtelijke ordening  € 100.000
• Opschonen fysieke en digitale archieven (2fte) € 125.000
• Voorbereidingsbudget herindeling Landerd-Uden € 500.000
• Transitie burgerzaken     € 96.000

Volg Gemeente Uden op 
Twitter@GemUden
Facebook.com/GemeenteUden


