Volgnr.

Programma

Doelstelling

Betreft

Toelichting

Soort
bezuiniging

Structureel
of
incidenteel

2015

2016

2017

2018

8

1. Duurzaam
wonen en
ondernemen

2. Versterken economisch klimaat

Bijdrage centrummanagement SUP

Conform het coalitieakkoord herschikken we de budgetten voor promotie. Zij
worden gebundeld ondergebracht bij
city-marketing. Door de invoering van
de reclamebelasting is de subsidie ook
niet meer noodzakelijk voor het in stand
houden van centrummanagement

Taken
afschaffen /
verminderen
of kwaliteitsverlaging

Structureel

€ 0,00

€ 16.226,00

€ 32.451,00

€ 48.677,00

10

1. Duurzaam
wonen en
ondernemen

2. Versterken economisch klimaat

Promotiebudget economische zaken

Dit budget kan komen te vervallen. Er
heeft een herschikking van diverse budgetten plaatsgevonden ten behoeve van
citymarketing.

Efficiëncyverbetering
(taken anders
inrichten)

Structureel

€ 15.894,00

€ 15.894,00

€ 15.894,00

€ 15.894,00

12

1. Duurzaam
wonen en
ondernemen

2. Versterken economisch klimaat

Verminderen
bijdrage aan
Samenwerking
Uden/Veghel/
Schijndel

Er wordt niet getornd aan de bestaande
afspraken die we tot eind 2015 hebben gemaakt. Het doel: samenwerking
op economisch gebied in de regio blijft
onveranderd overeind, alleen willen we
dat na 2015 doen zonder extra personele capaciteit die regionaal wordt
ingezet. Dit omdat er lokale capaciteit
beschikbaar is. Dus de regionale taken
worden in de voorgestelde situatie door
de eigen gemeentelijke medewerkers
worden uitgevoerd. Beleidsvraagstukken worden ook nu al door de lokale
beleidsmedewerkers in samenwerking
met elkaar opgepakt.Vanaf 2016 valt dit
budget volledig vrij. Anticiperend hierop
realiseren we in 2015 al een bezuiniging
van 20.000.

Efficiëncyverbetering
(taken anders
inrichten)

Structureel

€ 20.000,00

€ 71.391,00

€ 71.391,00

€ 71.391,00

20

1. Duurzaam
wonen en
ondernemen

3. Koploper in duurzaamheid

Afromen overtollig budget
duurzaamheid

De gemeente subsidieert maatschappelijke initiatieven die bewustwording van
duurzaamheid stimuleren. Met name
de stichting Lokale Agenda 21 Uden is
jarenlang financieel ondersteund. Door
de komst van de Beleidsregel SO (2011)
worden jaarprogramma's anders gesubsidieerd en wordt het subsidie afgebouwd. Een en ander is in 2011 met LA
21 besproken. Het resterend budget kan
als bezuiniging worden ingeboekt.

Taken
afschaffen /
verminderen
of kwaliteitsverlaging

Structureel

€ 11.244,00

€ 11.244,00

€ 11.244,00

€ 11.244,00

1. Excellente
dienstverlening

BEZUINIGINGSVOORSTEL
BEGROTING 2015-2018

Volgnr.

Programma

Doelstelling

Betreft

Toelichting

Soort
bezuiniging

Structureel
of
incidenteel

2015

2016

2017

2018

30

2. Maximaal
meedoen

6. Meedoen door
ondersteuning

Afroming overtollig budget
WMO raad

De inspraakplatforms worden gefaciliteerd, maar niet langer middels een vast
bedrag. Het faciliteren van de inspraakplatforms bestaat uit het bekostigen
van werkzaamheden die we met elkaar
overeen zijn gekomen en die niet door
zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld het ter
beschikking stellen van kantoorruimte)
kan worden gerealiseerd. Deze financieringssystematiek doet meer recht aan
de werkelijkheid van samenwerking en
is per definitie goedkoper dan nu het
geval is want er wordt naar een subsidiebedrag toegeschreven zonder echt
inzage in feitelijke en/ of noodzakelijke
kosten. Voorgesteld wordt daarom het
bedrag dat structureel voor de WMOraad in de begroting is opgenomen à €
10.000,-, te halveren.

Efficiëncyverbetering
(taken anders
inrichten)

Structureel

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

34

3. Goed leven
en
ontmoeten

5. Sportief
bewegen

Buitensportaccommodaties,
onderhoudsmiddelen

Bij het aanleggen van de eerste 2 kunstgrasvelden zijn er extra onderhoudsmiddelen geraamd in de begroting. Dit bleek
echter achteraf niet nodig omdat de
onderhoudskosten ongeveer even hoog
waren als het te vervangen grasveld.
Dit levert structureel € 21.000,- lagere
kosten op die we kunnen besparen.

Efficiëncyverbetering
(taken anders
inrichten)

Structureel

€ 21.000,00

€ 21.000,00

€ 21.000,00

€ 21.000,00

35

3. Goed leven
en
ontmoeten

5. Sportief
bewegen

Aframen overtollige middelen onderhoud
Buitensportaccommodaties

De middelen die voor buitensportaccommodaties zijn gereserveerd plus
de middelen die nog over waren van de
eerdere stelpost van groep 1 te laten
vrijvallen. Het gaat hierbij om een bedrag van €100.000 jaarlijks, omdat er
momenteel geen verenigingen zijn die
in kunnen stappen in de basisstructuur.
Daarom wordt voorgesteld dit bedrag te
bezuinigen.

Taken
afschaffen /
verminderen
of kwaliteitsverlaging

Structureel

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

BEZUINIGINGSVOORSTEL
BEGROTING 2015-2018

Volgnr.

Programma

Doelstelling

Betreft

Toelichting

Soort
bezuiniging

Structureel
of
incidenteel

41

3. Goed leven
en
ontmoeten

7. Cultureel lef en
ondernemerschap

Verlaging
subsidie MRK

Voorgesteld wordt een deel van het
salaris à € 45.000, - na pensionering
van een medewerker te bezuinigen. Het
resterende deel van dat betreffende
salaris zal door MRK worden ingezet
voor het aanstellen van een directeur. In
2016 wordt een bezuiniging van 15.000
ingeboekt. Om invulling te geven aan de
ambitie om meer evenwicht te krijgen
tussen enerzijds aantal bezoekers en
anderzijds de hoogte van het subsidiebedrag.
Het MRK wordt opdracht gegeven om
verdere stappen te zetten om te komen
tot dat gewenste evenwicht tussen subsidie en bezoekers.
Per 2018 dient het aantal betalende
bezoekers te zijn gegroeid naar 20.000.
Als dit wordt bereikt: subsidie blijft op
het niveau 2017 (€278.000 -/- €45.000).
Als dit niet wordt bereikt: subsidie wordt
circa €10 per betalende bezoeker. Aan
deze subsidie zit geen ondergrens maar
wel een bovengrens, namelijk de subsidiehoogte van 2017.

Taken
afschaffen /
verminderen
of kwaliteitsverlaging

Structureel

44

3. Goed leven
en
ontmoeten

8. Recreëren in de
buitenlucht

Afromen overtollig budget
subsidie evenementen

Evenementen als Uden on ice en Volkel
in de Wolken vergroten de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bezoekers vanuit Uden en daar buiten. Deze
evenementen zijn versterkend voor de
kernen. Er is structureel € 14.000, - van
het budget over.

Taken
afschaffen /
verminderen
of kwaliteitsverlaging

Structureel

49

5. Een dienstbare en
betrouwbare
overheid

1. Excellente dienstverlening

Beplanting
industrieterrein omvormen
naar gras

Voorstel om 20 % van totale oppervlakte
bodem bedekkende beplanting om te
vormen naar gazon. Het betreft dan
industrieterrein Liessent / Loopkant /
Goorkens. Totaal oppervlakte betreft 4,5
ha. Uitgaande van een maaiprijs gazon
€ 0,60 en onderhoud beplanting á € 3,00
/ m2.

Taken
afschaffen /
verminderen
of kwaliteitsverlaging

Structureel

5. Een dienstbare en
betrouwbare
overheid

1. Excellente
dienstverlening

Stelpost
subsidies

Stelpost subsidies is vanaf 2010 begroot
om eventuele afwijkingen in indexeringen van instellingen op te vangen.
Er is echter tot op heden geen gebruik
gemaakt van deze stelpost.

BEZUINIGINGSVOORSTEL
BEGROTING 2015-2018

2015

2016

2017

2018

€ 15.000,00

€ 45.000,00

€ 45.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 14.000,00

€ 21.500,00

€ 21.500,00

€ 21.500,00

€ 21.500,00

€ 40.000

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 248.638,00

€ 331.255,00

€ 377.480,00

€ 393.706,00

