Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

Stichtingen, Vennootschappen en verenigingen
1. Museum voor Religieuze Kunst
Verband

Museum voor Religieuze Kunst

Website

www.museumvoorreligieuzekunst.nl

Vorm

Stichting

Doel

Inhoud

Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

De stichting heeft ten doel in de gemeente Uden een museum, voornamelijk op het gebied van religieuze kunst , op te richten, in stand te
houden en te exploiteren.
Het exploiteren van een museum voor religieuze kunst o.a. door:
Het beheren, exploiteren, in stand houden en tentoonstellen van
voorwerpen van religieuze kunst en andere kunstvoorwerpen; het
aankopen, in bruikleen of op andere wijze in gebruik krijgen en het
restaureren van religieuze kunst en andere kunstvoorwerpen; het
houden van tijdelijke en permanente tetoonstellingen; etc.
Zusters Birgittinessen, Bisdom s-Hertogenbosch
Dagelijks bestuur (2 zetels), niet-bestuurlijk ingevuld

Portefeuille

T. Vonk

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)
Risico

€ 447.500
€ 262.000
Risico's worden op gemeente afgewenteld: nee

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

2. Natuurcentrum Slabroek
Verband

Natuurcentrum De Maashorst

Website

www.natuurcentrumdemaashorst.nl

Vorm

Stichting

Doel

Inhoud

Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

Jong en oud in contact brengen met de natuur en omgeving en hen
op een plezierige wijze de omgeving te laten beleven.
Het beheren van het natuurcentrum de Maashorst, in opdracht van
vier hiertoe samenwerkende gemeenten, ter vervulling van de volgende functies.
Natuur- en milieueducatie aan basisschoolleerlingen uit de aangesloten gemeenten; Informatie over het natuurgebied De Maashorst
en over natuur, landschap en milieu in algemene zin;
(Ondersteunend) het aanbieden van recreatief verblijf (horeca, groene winkel, tuin en erf).
Bernheze, Landerd, Oss; financiële ondersteuning Staatsbosbeheer
Bestuurslidmaatschap

Portefeuille

M. Delhez

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)
Risico

€ 423.680,-€ 63.730,-Risico's worden op gemeente afgewenteld: nee

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

3. Regionaal Veiligheidshuis
Verband

Regionaal veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

Website

www.wvml.nl

Vorm

Stichting

Doel
Inhoud

Deelnemers naast
Uden

Veiligheidshuis is een instrument ten behoeve van veiligheidsproblematiek
Afstemmen casusgerichte aanpak problematiek rond jeugd, huiselijk
geweld, veelplegers en nazorg aan ex-gedetineerden.
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill
en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Veghel; naast gemeenten
participeren: OM, politie, Novadic-Kentron, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland,
Stichting Maatschappelijk Werk, Halt Oost Brabant, GGZ en Bureau
Jeugdzorg Noord-Brabant.

Bestuurlijke
relatie

Bestuurslidmaatschap

Portefeuille

H. Hellegers

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)
Risico

€ 587.000,-€ 40.521
Risico's worden op gemeente afgewenteld: nee

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

4. Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden
Verband

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU)

Website

www.sbbu.nl

Vorm

Stichting

Doel

Inhoud
Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

Bevorderen van economisch functioneren van de Udense bedrijventerreinen door o.a. collectieve inkoop energie en kantoorartikelen,
beheer van glasvezelnetwer en behartiging van de belangen richting
gemeente.,
Beheer en bevorderen ongestoord gebruik bedrijventerreinen door
aangesloten bedrijven en instellingen.
Lokaal bedrijfsleven
Bestuurslidmaatschap wethouder

Portefeuille

T. Vonk

Afdeling

Stedelijke Ontwikkeling

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)
Risico

€ 184.430
€ 25.000
Risico's worden op gemeente afgewenteld: nee

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

5. De Mantelzorgwinkel
Verband

De Mantelzorgwinkel

Website

www.demantelzorgwinkel.nl

Vorm

Stichting

Doel

Implementatie van de methode familiezorg bij de dienstverlenende
partner van zorg en welzijn

Inhoud

Faciliteren mantelzorg in brede zin

Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

Boekel, Landerd, Veghel en Sint Oedenrode (tm 2013)
Geen

Portefeuille

G. Overmans

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)
Risico

€ 215.955
€ 81.571
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

6. Brabant Water N.V.
Verband

Brabant Water N.V.

Website

www.brabantwater.nl

Vorm

Naamloze vennootschap, Aandeelhouderschap

Doel

Inhoud
Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

Het voor nu en in de toekomst borgen van een optimale drinkwatervoorziening voor de inwoners en het bedrijfsleven in haar voorzieningsgebied.
Door de fusie van de NV. WOB en NV Waterleiding Maatschappij
Noord-West-Brabant in Brabant Water NV per 1 januari 2002 heeft
de gemeente Uden 39.044 nieuwe aandelen verkregen met een
nominale waarde van € 0,10 per aandeel, totaal € 3.904,40.
Brabantse gemeenten
Aandeelhouder

Portefeuille

R. Peerenboom

Afdeling

Middelen

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)
Risico

N.v.t.
N.v.t.
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

7. NV Bank Nederlandse Gemeenten
Verband

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Website

www.bng.nl

Vorm

Naamloze vennootschap, Aandeelhouderschap

Doel

Inhoud

Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van
bankier ten dienste van overheden.
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijke belang. De BNG biedt de gemeenten een
gespecialiseerd pakket aan financiële producten tegen zo laag
mogelijk kosten. De gemeente Uden heeft 17.550 aandelen met een
nominale waarde van € 2,50 per aandeel, deelname totaal € 43.875-.
Door deze deelneming heeft de gemeente Uden een direct belang
in de het aanbod van korte en lange financieringsmiddelen voor de
gemeentelijke overheid.
Nederlandse gemeenten

Portefeuille

R. Peerenboom

Afdeling

Middelen

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)
Risico

N.v.t.
Gemeente Uden ontvangt € 20.189 dividend per jaar.
Risico's worden op gemeente afgewenteld: nee

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

8. Theater Markant N.V.
Verband

Theater Markant N.V.

Website

Geen

Vorm

Naamloze vennootschap, (Enig) aandeelhouderschap

Doel

Inhoud

De artistieke en de commerciële exploitatie van “Theater Markant”
te Uden.
De exploitatie van de schouwburg Markant is met ingang van 1 juli
2011 overgedragen aan Heven Theater Markant Exploitatie B.V.
(HTME).
De overdracht is gerealiseerd door een activa/passiva transactie als
onderdeel van concessieovereenkomst. In geval van beëindiging
van de concessieovereenkomst is Theater Markant N.V. verplicht de
exploitatie van de schouwburg weer op haar te nemen.

Risico

Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: 		
nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nee
Zijn risico’s afgedekt: 				
n.v.t.
De exploitatie met bijbehorende risico’s is overgedragen naar Heven
Theater Markant N.V.

De gemeente Uden heeft 500 aandelen met een nominale waarde
van € 453,78 per aandeel, aandelenkapitaal totaal € 226.890 .
De activiteiten van Theater Markant N.V. zijn nihil. De N.V. is leeg. D
e enige geldstromen binnen de NV zijn de doorbelasting van huur en
verzekeringen.
Indien de concessieovereenkomst wordt beëindigd, is Theater
Markant N.V. verplicht om de exploitatie van de schouwburg weer op
haar te nemen.

Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

Geen
Wethouder is aandeelhouder

Portefeuille

R. Peerenboom

Afdeling

Middelen

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)

€ 445.000
€ 1.400.000 subsidie aan Heven Theater Markant N.V.

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

9. Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Verband

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Website

www.vng.nl

Vorm

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (lidmaatschap)

Doel

1. De Vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel
bij te staan bij de vervulling van hun bestuurstaken.
2. De Vereniging heeft voorts tot doel voor de leden of groepen van
leden afspraken te maken met andere overheden over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de overheidssector
3. De Vereniging heeft tevens ten doel het behartigen van de belangen van haar leden welke samenhangen met de door hen uitgevoerde bestuurs- en beheerstaken alsook de met deze taken
samenhangende:
a. voorwaarden, tarieven en prijzen voor (onder andere energie
gerelateerde) producten en diensten, alsmede;
b. de overige aan het gebruik van hierboven genoemde producten
gerelateerde kosten en voorwaarden.

Inhoud

Behartigen van de belangen van de Nederlandse gemeenten

Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

Alle Nederlandse gemeenten
Lidmaatschap en stemrecht

Portefeuille

H. Hellegers

Afdeling

Middelen

Totale begroting
(exploitatie)
Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)
Risico

€ 54.589
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Slim investeren in de toekomst
Programmabegroting 2014

10. Verzekerings Platform Overheden
Verband

Verzekerings Platform Overheden (VPO)

Website

www.vpo-nederland.nl

Vorm

Vereniging (lidmaatschap), ingeschreven bij KvK

Doel

Inhoud
Deelnemers naast
Uden
Bestuurlijke
relatie

Leden informeren over en het uitwisselen van kennis en ervaring op
het gebied van schade- en verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement bij overheden.
Informatie-uitwisseling en samenwerking m.b.t. schade- en verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement bij gemeenten,
provincies en waterschappen. Mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop
van diensten en producten.
144 leden, voornamelijk gemeenten
contributeur

Portefeuille

R. Peerenboom

Afdeling

Middelen

Totale begroting
(exploitatie)

N.v.t.

Bijdrage gemeente
Uden (raming
2014)

Contributie € 250

Risico

Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee, dit betreft alleen een
samenwerking waarbij contributie wordt afgedragen tbv kennisoverdracht nadere evaluatie omtrent opname in deze paragraaf volgt.

VERBONDEN PARTIJEN: STICHTINGEN, VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

