Paragraaf verbonden partijen
1. Brabant Historisch Informatie Centrum
Verband

Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijk product
Doelstelling

Taken

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers

Vertegenwoordiging

Financiële positie

Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)
www.bhic.nl
‘s- Hertogenbosch
Gemeenschappelijke regeling
In gezamenlijkheid behartigen van de belangen van ministerie, gemeenten en de
waterschappen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die
berusten in de rijksarchiefbewaarplaats in de provincie Noord- Brabant en de
archiefbewaarplaatsen van de gemeenten en de waterschappen.
Cultuur
Het borgen van een goede uitvoering van de archiefwet zodat de juiste informatie op de juiste
manier beschikbaar is. Hierdoor helpt de BHIC niet alleen particulieren, maar ook organisaties,
gemeenten, waterschappen en provinciale instellingen met al hun vragen op het gebied van
archieven en cultuurhistorie. Dit valt onder de doelstelling bij Goed leven en ontmoeten,
cultureel lef en ondernemerschap
Uitvoering geven aan de zogenaamde vraagtaken (nazorg, educatieve taken en
wetenschappelijke activiteiten) als aanvulling op de wettelijke taken. Afnemers van de
vraagtaken zijn het Rijksarchief in Noord-Brabant, gemeenten en het waterschap.
De raad is uitgetreden en alleen het college is nog deelnemer in de GR.
Minister van OCW, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, provincie Noord Brabant
en de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Maasdonk, Mill
en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Veghel,
Vught en Uden
H. Hellegers is lid van het Algemeen Bestuur.
Interne zaken (H. Hellegers)
Publiekszaken
-totale begroting (instelling) € 5.062.000
-bijdrage Uden € 152.400 (Werkelijk betaalde bijdrage)
- eigen vermogen per 1/1 € 418.139 en per 31/12 € 418.000
- vreemd vermogen per 1/1 € 4.395.559 en per 31/12 € 2.608.900
- resultaat (instelling) voor resultaatbestemming : € 0
- resultaat instelling na resultaatbestemming: € 0

-zienswijze kadernota 2016 positief
- begroting 2016 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van BHIC
Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

- totale exploitatie instelling: € 5.231.774
- bijdrage Uden € 152.400
- Eigen vermogen per 1/1 € 418.139 en per 31/12 € 460.246
- vreemd vermogen per 1/1 € 2.780.180 en per 31/12 € 2.880.888
- resultaat (instelling) € 42.107
BHIC heeft een bestemmingsfonds instandhouding De Citadel. Het BHIC is gehuisvest in de
Citadel. Voor het pand en de depots wordt door het BHIC huur betaald aan het
Rijksvastgoedbedrijf. In 2014 werd de huur door het Rijksvastgoedbedrijf zowat gehalveerd, het
Rijk maakte evenwel gewoon het oude huurbedrag over, met als gevolg dat het BHIC - net als alle
andere Regionale Historische Centra - teveel geld ontving. Terugstorten bleek (nog) niet
mogelijk, omdat het Rijk er de voorkeur aan geeft deze gelden (tijdelijk) te stallen bij de RHC’s in
de vorm van een bestemmingsfonds. Achtergrond van deze manoeuvre is dat het Rijk overweegt
om de RHC’s op termijn zelf verantwoordelijk te maken voor het onderhoud en de
instandhouding van de panden waarin zij zijn gevestigd. Hiertoe is een flinke buffer in de vorm
van een voorziening noodzakelijk. Het is evenwel volstrekt onzeker of dit plan doorgaat, op dit
moment loopt nog een onderzoek naar de voor- en nadelen van dit voornemen. De uitkomsten
daarvan en de besluitvorming worden dit jaar verwacht. Het is dus de verwachting dat de nieuwe
onderhoudssituatie per 1-1-2018 ingaat en de teveel ontvangen gelden nog dit jaar moeten
worden teruggestort. Hoe dan ook: het BHIC heeft intussen op geen enkele wijze de vrije
beschikking over dit geld. Het heeft dus ook geen invloed op de maximale hoogte van de
algemene reserves, het gaat hier immers om een voorziening. Derhalve is dit geld nu noch in het
eigen vermogen als in het vreemd vermogen meegenomen in dit overzicht.
- totale exploitatie instelling: € 4.945.700
- bijdrage Uden: € 140.600 (rekening gehouden met 9% bezuiniging en 1,09% prijsindex 2017)
- eigen vermogen per 1/1 € 418.000 en per 31/12 € 418.000
- vreemd vermogen per 1/1 € 2.608.900 en per 31/12 2.463.600
- resultaat (instelling) voor resultaatbestemming : € 0
- resultaat instelling na resultaatbestemming: € 0
- Zienswijze: door zowel het college als de raad is het besluit genomen om geen zienswijze in te
dienen tegen de begroting 2017.
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: ja

Risico-bepaling

Archief ouder dan 20 jaar moet volgens de wet openbaar gemaakt worden en daarom
overgedragen aan een archiefdienst. Het BHIC heeft een eigen depot voor papieren archief en
inmiddels ook een elektronisch depot (e-depot). Het BHIC is samen met de gemeente Uden met
het project gestart om gedigitaliseerde bouwvergunningen (1938-1990) over te dragen.
Er is sprake van opzeggingen huurcontracten van depots in 2017 als ook verwacht in
2018.Hierdoor zien we deze inkomstenbron verder afnemen. Bij het realiseren van extra
depotcapaciteit is bepaald dat de huuropbrengsten op basis van de fusieafspraak, noodzakelijk
zijn voor een sluitende exploitatie. Hier komt een extra ondernemingsrisico uit voort: het niet
kunnen contracteren van nieuwe huurders.

2. Gemeenschappelijk orgaan Openbaar Basisonderwijs
Verband
Naam
Gemeenschappelijk orgaan Openbaar Basisonderwijs
Website
www.stichtingoog.nl
Vestigingsplaats
Veghel
Rechtsvorm
Gemeenschappelijk orgaan
Doel
Conform artikel 48 van de Wet Primair Onderwijs dient er een regeling te worden getroffen om het
toezicht van de gemeenteraad op de stichting te regelen.
Inhoud
Bestuurlijk product
Openbaar onderwijs
Doelstelling
Goed leven en ontmoeten: Onderwijs: talent benutten en ontwikkelen
Taken

Bestuurlijke relatie

Financiële positie

Risico

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016
Jaarrekening 2016
Begroting 2017
Risico beoordeling

Risico-bepaling

3. GGD Hart voor Brabant
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product

Coördineren en uitoefenen van bepaalde bevoegdheden van de gemeenteraad m.b.t. het openbaar
onderwijs (via Stichting OOG: Stichting Openbaar Onderwijs Groep).
geen
Gemeenten Oss, Veghel, Landerd, Boekel, St. Oedenrode, Bernheze en Uden.
lid Algemeen & Dagelijks Bestuur
Onderwijs (T. Vonk)
Maatschappelijke Dienstverlening
Nvt
Nvt
Nvt
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: nvt
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nvt
Zijn risico’s afgedekt: nvt
Deze GR is een toezichtsorgaan op het openbaar onderwijs en heeft geen bezit, kosten of
opbrengsten, en derhalve geen financiële stukken. De GR houdt toezicht op de raad van toezicht.

GGD Hart voor Brabant
www.ggdhvb.nl
Tilburg
Gemeenschappelijke Regeling
Preventie, bijdrage aan volksgezondheid, gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Sociale contextversterking (18-)

Doelstelling
Taken

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

Maximaal meedoen: Sociale en doelmatige aanpak
Uitvoeren wettelijke taken vanuit WPG (Wet Publieke Gezondheid) en (Jeugd)gezondheidszorg
(vanuit Wmo en jeugdwet). Dit omvat preventie, bijdrage aan volksgezondheid en uitvoering geven
aan Jeugdgezondheidszorg
geen
Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Grave, Landerd, Cuijk, Grave, Haaren, ‘s-Hertogenbosch,
Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en St Hubert, Oisterwijk, Oss, Tilburg,
Veghel, Waalwijk en Uden.
Lid Algemeen Bestuur
Volksgezondheid (T. Vonk)
Maatschappelijk Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 46.895.153
-bijdrage Uden € 1.174.360
-resultaat instelling €0
-zienswijze: positief
Bijdrage Uden € 1.176.724
eigen vermogen per 1/1 €12.236.000 en per 31/12 €11.087.000
- vreemd vermogen per 1/1 €10.467.000 en per 31/12 €10.334.000
- resultaat (instelling) € 402.000
-totale begroting (instelling) € 53.892.000
-bijdrage Uden € 1.193.717
-resultaat instelling €0
-zienswijze: positief
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
Zijn risico’s afgedekt: ja
Alle producten van deze GR zijn in 2014 opnieuw gedefinieerd a.g.v. transities. Daarbij is ook
onderscheid gemaakt naar omgevingsfactoren (met name de WPG) en mogelijke markttaken (bijv. op
vlak van persoonlijke leefstijl) die wellicht niet meer in het basispakket thuishoren maar apart
ingekocht moeten worden en overige taken (met name Jeugdwet en Wmo). Bij verschuivingen zal
het risicoprofiel mogelijk gaan veranderen. Dit wordt gemonitord; op korte termijn zijn geen
wijzigingen te verwachten.

4. Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost
Verband
Naam
Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant noordoost( Regiotaxi)
Website
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl
Vestigingsplaats
Oss
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling (uitvoeringsovereenkomst)
Doel
Tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer in
aanvulling op openbaar vervoer
Inhoud
Bestuurlijk product
Verkeer en Vervoer
Doelstelling
Maximaal meedoen: Meedoen door ondersteuning
Taken
Voldoen aan de mobiliteitsbehoefte van de inwoners, ook als deze bij het zich verplaatsen
ondersteuning behoeven (vanuit WMO, Jeugdwet e/o Participatiewet)
Wijzigingen
Geen
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
Provincie Noord Brabant, gemeenten Sint-Oedenrode, Veghel, Bernheze, Oss, Landerd, Uden, Boekel,
Sint-Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert.
Vertegenwoordiging
Lid Algemeen Bestuur
Portefeuillehouder
Verkeer en Vervoer (M. van Merwerode)
Afdeling
Maatschappelijke Dienstverlening
Financiële positie
Begroting 2016
-totale begroting (instelling) € 307.158 (NB. begroting en bijdrage zijn exclusief de uitvoering van het
WMO vervoer (wordt niet vooraf begroot)
-bijdrage Uden € 23.797
-resultaat instelling € 0
-zienswijze: positief, wel aanvullende vragen over het weerstandsvermogen, de voortgang van de
bezuinigingen en de gevolgen van de nieuwe aanbesteding.
Jaarrekening 2016
bijdrage Uden € 23.797
eigen vermogen per 1/1 €1.134.288 en per 31/12 € 871.416
vreemd vermogen per 1/1 €491.343 en per 31/12 € 583.354
- resultaat -/- €2.863
Begroting 2017
-totale begroting (instelling) € 323.714 (NB. begroting en bijdrage zijn exclusief de uitvoering van het
WMO vervoer (wordt niet vooraf begroot)
-bijdrage Uden € 25.937
-resultaat instelling € 0
-zienswijze: positief, maar wel tijdig informeren over eventuele (financiële) consequenties wanneer
Schijndel overstapt naar de GR KCV en informeren over de definitieve gunning.

Risico

Risico beoordeling

Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: ja

Risico-bepaling

Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
Zijn risico’s afgedekt: ja
Het risico van de GR zelf is beperkt. De uitvoeringsregeling WMO vervoer die door de GR wordt
uitgevoerd is echter een openeind regeling die als gevolg van invoering transities opnieuw ingebed
moeten worden in het integrale klantproces vanuit het integrale Sociale Domein om de risico’s te
minimaliseren.

5. Regionaal Bureau Leerlingzaken Brabant Noordoost
Verband
Naam
Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
Website
www.rblbno.nl
Vestigingsplaats
Oss
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling (centrum gemeente)
Doel
Op grond van artikel 25, eerste lid, van de leerplichtwet 1969 dienen burgemeester en wethouders
jaarlijks voor 1 oktober een verslag aan de Raad uit te brengen
over het gevoerde beleid.
Inhoud
Bestuurlijk product
Onderwijs algemeen
Doelstelling
Goed leven en ontmoeten: Onderwijs: talent benutten en ontwikkelen
Taken

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) heeft
twee taken: de leerplichtwet en de RMC-wet uitvoeren
geen
Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, St Oedenrode, Uden, Mill en St
Hubert, Oss, St Anthonis, Veghel
Veghel, Mill en Sint Hubert, Oss (centrum-gemeente)
Onderwijs (T. Vonk)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 1.493.878
-bijdrage Uden € nog niet bekend
-resultaat instelling €0
-zienswijze: positieve zienswijze
-bijdrage Uden € 90.456
-eigen vermogen per 1/1 € 130.085 en per 31/12 € 137.609
-vreemd vermogen per 1/1 € 0 en per 31/12 € 0
-resultaat € 7.524
-totale begroting (instelling) € 1.421.717
-bijdrage Uden € nog niet bekend

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

6. Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud

Bestuurlijk product
Doelstelling
Taken

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

-resultaat instelling € 0
-zienswijze: positieve zienswijze
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
Zijn risico’s afgedekt: ja
Het gaat hier niet om volledig zelfstandig orgaan maar om een uitvoeringsorganisatie onder de
gemeente Oss. Gemeente is een deelnemende gemeente en als zodanig aansprakelijk op basis van
besluitvorming (WGR). De financiële positie is goed.
Op termijn wordt de vorm van samenwerking aangepast.

Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
www.odbn.nl
‘s- Hertogenbosch
Gemeenschappelijke regeling
Taakuitvoering op gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en duurzame en ruimtelijke
ontwikkeling.t
Milieu en duurzaamheid
Duurzaam wonen en ondernemen, Koploper in duurzaamheid
Dienstverlening aan de deelnemers op het gebied van de fysieke leefomgeving en als verlengstuk van
het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage leveren aan een leefbare en veilige werk- en
leefomgeving van de regio Brabant Noordoost. Gestart m.i.v. 1 oktober 2013
Uittreden gemeenten Maasdonk en Heusden. Toetreding provincie Noord-Brabant.
Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint
Anthonis, Sint-Oedenrode, Veghel, 's-Hertogenbosch, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Schijndel,
Haaren en Uden. En de provincie Noord-Brabant.
lid Algemeen Bestuur & Dagelijks Bestuur
Duurzaamheid en Milieu (M. van Merwerode)
Ruimte
De begroting is op 16 december 2015 in het AB vastgesteld.
-Totale begroting: € 21.542.000
-Bijdrage Uden: € 854.853

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico-beoordeling
Risico-bepaling

-resultaat instelling € 0
Zienswijze:
1.Bezuinigingstaakstelling in 2017 starten i.p.v. 2018
2. Verder onderzoek bezuinigingstaakstelling.
3. Meer transparantie.
-totale exploitatie instelling) € 26,0 miljoen
-bijdrage Uden: €558.000
-eigen vermogen per 1/1 € 8,2 miljoen/per 31/12 € 7,1 miljoen
-vreemd vermogen per 1/1 € 20,3 miljoen /per 31/12 € 18,2 miljoen
-resultaat voorbestemming (instelling) € 0,4 miljoen nadelig
De begroting is op 20 juli 2016 in het AB vastgesteld
-Totale begroting € 21.960.000.
-Bijdrage Uden: € 690.354
Zienswijze:
1.Een voortvarende aanpak van het plan van aanpak
2.De weerstandsratio dient met ingang van 2017 boven de 1,0 uit te komen.
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: ja
Voor ODBN is separaat risico opgenomen bij risico-inventarisatie.

7. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Verband
Naam
Regionale Ambulance Voorziening Brabant Noord
Website
www.ambulancezorg.nl
Vestigingsplaats
‘s-Hertogenbosch
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Doel
Optimale aansluiting zorgtaken op veiligheidstaken
Inhoud
Bestuurlijk product
Sociale contextversterking (18-)
Doelstelling
Maximaal meedoen: Sociale en doelmatige aanpak
Taken
Ambulancevervoer
Wijzigingen
Geen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

8. Veiligheidsregio Brabant-Noord
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product

Brabant-Noord: gemeente Uden, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ‘sHertogenbosch, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, SintMichielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught, Midden- en West-Brabant: Aalburg, AlphenChaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert, Steenbergen, Tilburg,
Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert
Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur
Volksgezondheid (T. Vonk)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 51.408.000
-bijdrage Uden € 0
-resultaat instelling €
-zienswijze: positief
- Bijdrage Uden € 0
- Eigen vermogen per 1/1 € 9.836.000 en per 31/12 € 12.569
- Vreemd vermogen per 1/1 € 26.410.000 en per 31/12 € 21.193.000
- Resultaat € 2.732.000
-totale begroting (instelling) € 51.408.000
-bijdrage Uden € 0
-resultaat instelling €
-zienswijze: positief
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
Zijn risico’s afgedekt: ja
De gemeenten zijn niet langer risicodragend, deze taak is overgenomen door Rijk en ziektekostenverzekeraars (garantstelling). Er is een proces opgestart om de GR op te heffen.

Veiligheidsregio Brabant-Noord
n.v.t.
s-Hertogenbosch
Gemeenschappelijke regeling
Uitvoering geven aan de Wet Veiligheidsregio
Openbare Orde en Veiligheid

Bestuurlijke relatie

Doelstelling
Taken
Wijzigingen
Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico-beoordeling

Risico-bepaling

9. Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product
Doelstelling

Veilig gevoel, Veilig door politie en brandweer
Spannen zich in om op de opgaven van de Wet Veiligheidsregio waar te maken
Geen
de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Heusden,
Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michiels-gestel, SintOedenrode, Veghel, Vught en Uden
H. Hellegers is lid van het Dagelijks Bestuur
Openbare orde en veiligheid (H. Hellegers)
Publiekszaken
-totale begroting (instelling) € 43.237.000
-bijdrage Uden € 1.607.007
-resultaat instelling €0
-zienswijze: positief
Bijdrage Uden € 1.501.967
Eigen vermogen per 1/1 € 10.580.000 en per 31/12 € 9.290.000
Vreemd vermogen per 1/1 € 20.608.000 en per 31/12 € 26.954.000
Resultaat -/- €207.000
-totale begroting (instelling) € 43.237.000
-bijdrage Uden € 1.540.312
-resultaat instelling €0
-zienswijze: positief
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
Zijn risico’s afgedekt: ja
Geen specifieke algemeen risico’s.

Werkvoorzieningschap NO Brabant
www.wvs-nb.nl
Oss
Gemeenschappelijke regeling
Doelmatige, rechtmatige en doeltreffende uitvoering van de Wsw
Beschut werken
Maximaal meedoen: Iedereen aan het werk: investeren in meedoen

Taken
Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

Afspraken met IBN over uitvoering Wsw: het aanbieden van werk aan mensen met een beperking
De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders van de 11
gemeenten in Land van Cuijk, regio Uden/Veghel en regio Maasland, heeft in oktober 2015 de
opdracht vastgesteld om een keuze te kunnen maken over de toekomst van de uitvoering van de
Participatiewet en de Wsw vanaf 2017. De belangrijkste vraag is in hoeverre de 11 gemeenten
dienstverlening gericht op werk voor de verschillende doelgroepen gezamenlijk willen organiseren en
wat de rol van IBN hierbij is. De regionale stuurgroep Werk en Inkomen heeft op 11 mei jl. unaniem
de voorkeur uitgesproken voor scenario 1 én voor een partnership van 4 jaar zoals opgenomen in de
opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw ( mei 2016 ).
Gemeenten Bernheze, Boekel, Cuyk, Grave, Landerd, Mill en St Hubert, Oss, St Anthonis, Veghel en
Uden
Lid Algemeen & Dagelijks Bestuur
Sociale zaken (G. Overmans)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling ex WSW) € 269.500
-bijdrage Uden € 12.116
-resultaat instelling € 0
-zienswijze: positief
bijdrage Uden € 12.116 (exclusief WSW regeling)
eigen vermogen per 1/1 € 29.119.200 en per 31/12 € 27.592.900
vreemd vermogen per 1/1 € 1.649.900 en per 31/12 € 3.097.400
resultaat € 0
-totale begroting (instelling ex WSW) € 258.500
-bijdrage Uden € 11.998
-resultaat instelling € 0
-zienswijze: positief
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
Zijn risico’s afgedekt: nee
Het Werkvoorzieningsschap NO Brabant is eigenaar van de IBN Holding die de WSW regeling uitvoert
(in 2015 € 9.075.486 ), maar houdt geen eigen risicoreserve aan omdat de risico’s in de holding
worden genomen. Door de invoering van de Participatiewet en de wijzigingen die deze wet met zich
meebrengt per 1 januari 2015 zal het risicoprofiel van deze GR vanaf 2016 naar alle waarschijnlijkheid
wijzigen. De pilot van IBN en de 11 gemeenten biedt de gemeenten de mogelijkheid om in 2015 en
2016 ervaring op te doen met de Participatiewet zonder grote financiële risico’s. Mede op basis van

de ervaringen die we opdoen in de pilot, willen de betrokken gemeenten een besluit nemen over de
toekomst van de uitvoering van de Participatiewet en de Wsw vanaf 2017.
In de loop van 2016 willen we in de regio een definitieve keuze maken. Omdat nu nog niet duidelijk is
wat de veranderingen beteken voor de GR en rol van IBN hierbinnen kunnen we de uiteindelijke
effecten nog niet inschatten.
10. Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Verband
Naam
Belastingsamenwerking Oost Brabant
Website
www.bs-ob.nl
Vestigingsplaats
Oss
Rechtsvorm
gemeenschappelijke regeling
Doel
Door samen werking efficiënter werken en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren. Dit doen
tegen zo laag mogelijke kosten, wat uiteindelijk ten goede komt aan u als belastingbetaler. BSOB is
een uitvoeringsorganisatie en bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven
Inhoud

Bestuurlijk product
Doelstelling

Treasury
De kwaliteit, dienstverlening, efficiency en continuïteit van de waardering, heffing en inning
van gemeentelijke en waterschapsbelastingen te verbeteren. En wel tegen zo laag mogelijke
maatschappelijke kosten.

Taken

Bestuurlijke relatie

Financiële positie

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Opleggen en innen van belastingen OZB, reclame en parkeren:, taxaties WOZ, afwikkeling
kwijtscheldingsverzoeken.
Geen.
Gemeenten Uden, Boekel, Landerd, Oss, Deurne en Waterschap Aa en Maas
Lid Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur
Financiën (R. Peerenboom)
Middelen
totale begroting (instelling) € 6.030.000 na aftrek rekeningresultaat van 2015 van € 542.000
bijdrage Uden € 597.000
resultaat instelling € 0
zienswijze: negatief
-totale exploitatie instelling) € 7.225.000
-bijdrage Uden € 493.937
-eigen vermogen per 1/1 € 540.000 per 31/12 € 1.410.000
-vreemd vermogen per 1/1 € 11.512.000 /per 31/12 € 9.366.000
-resultaat (instelling) € 1.410.000
totale begroting instelling € 6.599.890

-

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

totale bijdrage Uden € 597.719
Zienswijze: negatief omdat financiële consequenties in organisatieplan onvoldoende
onderbouwd zijn.
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
Zijn risico’s afgedekt: nee
In de ontwerpbegroting 2018 van de BSOB is een taakstelling opgenomen als gevolg van de uittreding
van de gemeente Veghel. Indien deze taakstelling niet gehaald zou worden, kan dit conform artikel 53
van de gemeenschappelijke regeling worden verhaald op de deelnemende partijen. Vooralsnog is niet
in te schatten of en hoe hoog dit risico voor de gemeente Uden is.
In de paragraaf weerstandsvermogen is een matrix opgenomen waarin de risico’s zijn onderverdeeld
in de categorieën: programmatuur, gegevens, mens, omgeving en apparatuur. De risico’s zijn niet
gekwantificeerd in euro’s, maar wel is op detailniveau aangegeven dat de kans, de impact, de waarde
van het risico en de prioriteit. Op een achttal onderdelen wordt de prioriteit als middel beoordeeld,
waarbij het risico schommelt tussen een 6 en een 9. Hieraan zouden wel euro’s moeten worden
toebedeeld.

11. Centrumregeling Jeugd N.O. Brabant
Verband

Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijk product
Doelstelling
Taken

Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015
n.v.t.
Gemeente ’s-Hertogenbosch is aangewezen als centrumgemeente
Conform wet gemeenschappelijke regeling artikelen 1 en 8, derde lid 3
Het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van de
individuele voorzieningen en in ieder geval voor 2015 de flexibele jeugdhulp, volgens het systeem van
bestuurlijk aanbesteden
Sociale contextversterking (18-)
Maximaal meedoen: Sociale en doelmatige aanpak
 Aanbesteding van de individuele voorzieningen en jeugdbescherming.
 Voor 2016 ook de taken die vallen onder flexibele jeugdhulp
 In voorkomende gevallen aangaan van subsidie relaties
 Afsluiten, beheren en uitvoeren van contracten die voortvloeien uit de aanbesteding en alle
activiteiten die daarvoor noodzakelijk zijn zoals controle, monitoring, uitbetalingen en
relatiebeheer.
 Zorgdragen voor een goede aansluiting met het lokale veld

Wijzigingen
Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

 Organisatie overlegtafel
geen
Gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Landerd,
Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode,
Uden, Veghel en Vught
Via Regionaal Bestuurlijk Overleg en (ambtelijk) Regionaal Transformatie Team
Wethouder Vonk
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) regionale uitvoering €
-bijdrage Uden € 95.366
-resultaat instelling €
-zienswijze:

Jaarrekening 2016

Risico

Begroting 2017

Totale begroting € 1.529.978
Bijdrage Uden € 95.366 (zal wellicht hoger worden)
Zienswijze:

Risico beoordeling

Risico’s worden op gemeente afgewenteld: Ja
Is er een risico-inventarisatie: Nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: Nee
Zijn risico’s afgedekt: Nee
Het risico is laag. De GR is een lichte variant waarbij de gemeente ‘s-Hertogenbosch namens de regio
inkoop- en contractbeheersactiviteiten uitvoert. De risico op de producten zelf is elders in de begroting
opgenomen.

Risico-bepaling

12. Centrumregeling WMO Noordoost-oost 2015
Verband

Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijk product
Doelstelling
Taken

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015
n.v.t.
Oss
artikelen 1 en 8, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
het behartigen van de belangen van de gemeenten op het gebied van de doelmatige inkoop van
ondersteuning in het kader van de Wmo volgens het systeem van bestuurlijk aanbesteden.
WMO Voorziening
Maximaal meedoen: Meedoen door ondersteuning
Aanbesteding van ondersteuning in het kader van de Wmo.
Afsluiten, beheren en uitvoeren van de contracten die voortvloeien uit de aanbesteding en alle
activiteiten die daarvoor noodzakelijk zijn.
n.v.t.
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Uden
en Veghel.
Via een bestuurlijk overleg
Wethouder Overmans
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 668.966
-bijdrage Uden € 88.886
-resultaat instelling €
-zienswijze: Nvt
- totale exploitatie instelling: € 771.893
- bijdrage Uden € 88.889
- eigen vermogen per 1/1 € 0 en per 31/12 € 0
- vreemd vermogen per 1/1 € 0 en per 31/12 € 0
- resultaat (instelling) € 17.750
-totale begroting (instelling) € 662.619
-bijdrage Uden € 98.059
-resultaat instelling €0
-zienswijze: Nvt
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: Nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: Nee

Zijn risico’s afgedekt: nee
Risico-bepaling

Uittreding Veghel m.i.v. 2017 i.v.m. vorming Meijerijstad. Deze uitvoeringsorganisatie wordt één op
één gefinancierd vanuit benodigde personele capaciteit. Alleen hierop worden bedrijfsvoeringsrisico’s
gelopen. Er worden geen productrisico’s gelopen, deze worden direct doorbelast aan de deelnemende
gemeenten.

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden
De gemeente Uden is deelnemer van de volgende stichtingen, vennootschappen en verenigingen
1. Museum voor Religieuze Kunst
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product
Doelstelling

Taken
Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder

Stichting Museum voor Religieuze Kunst
www.museumvoorreligieuzekunst.nl
Uden
Stichting
Een museum, voornamelijk met religieuze kunst, in standhouden en exploiteren.
Culturele instellingen
Goed leven en ontmoeten: Cultureel lef en ondernemerschap
Een museum dat deze parels van Uden (historische kloostermuur, het museum, de abdij en de
middeleeuwse kruidentuin zichtbaar maakt.
Beleidsvoornemens van de verbonden partij: verbreding van het ‘verblijfs’aanbod van het museum
om daarmee een groter aantal bezoekers te trekken. Het museum moet daarmee ook ‘de poort’ tot
toeristisch en recreatief Uden worden.
Educatieve projecten, nieuwe exposities, meer samenwerking met kunstenaars en organisaties op
gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau
Het bestuur van het MRK is in 2016 begonnen met de verbouw en herinrichtingswerkzaamheden in
het museum. Het MRK is een nieuwe weg ingeslagen die moet resulteren in een stevig en duurzaam
fundament voor een gezonde toekomst. Belangrijke onderdelen van het transitieproces zijn: een
vernieuwd profiel, een vernieuwd museum, nieuwe product en verdienmodellen en nieuwe
doelgroepen.
Het bisschoppelijk Museum 's-Hertogenbosch, vereniging Birgittinnen, gemeente Uden
E. Backx en M. Gielen als vertegenwoordigers van de gemeente Uden als leden van het DB/AB.
Cultuur ( M. van Merwerode)

Financiële positie

Afdeling
Begroting 2016

Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 700.000
-bijdrage Uden € 257.877
-resultaat instelling € 0
-zienswijze: nvt (subsidierelatie)

Jaarrekening 2016

Risico

Begroting 2017

Bijdrage Uden: €229.016

Risico beoordeling

Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nee
Zijn risico’s afgedekt: nee
Formeel is het MRK een eigen orgaan en is de gemeente niet aansprakelijk. Maar de gemeente is
mede-oprichter en is in het bestuur met twee personen vertegenwoordigd. De kans, dat er een
beroep op de gemeente wordt gedaan, bij financiële problemen is groot. Gezien de resultaten is dit
risico groot. Vanwege dit risico zal het museum de komende jaren op zoek gaan naar fondswerving en
sponsoring.

Risico-bepaling

2. Natuurcentrum De Maashorst
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product
Doelstelling
Taken

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging

Natuurcentrum De Maashorst
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
Nistelrode
Stichting
Het vergroten van de waardering voor natuur en leefomgeving.
Recreatie, toerisme, evenementen
Versterken economisch klimaat
Het geven van educatie, recreatief aanbod creëren en PR en communicatie. Educatie, kennis laten
maken met natuur, informatie, ontwikkeling natuurgebied, samenwerking met partners en
medewerking aan routestructuren.
geen
Bestuurlijk Regieteam de Maashorst waar de gemeente Uden, naast de gemeenten Oss, Bernheze en
Landerd, Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en Waterschap AA en Maas, deel van uit maakt.
Geen bestuurlijke vertegenwoordiging

Financiële positie

Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Natuur en landschap ( M. van Merwerode)
Maatschappelijke Dienstverlening
Totale begroting (instelling) € 432.310
-bijdrage Uden € 62.461
-resultaat instelling € 0
-zienswiize: nvt (subsidierelatie)

Jaarrekening 2016

Risico

Begroting 2017

Bijdrage Uden: € 62.027.

Risico beoordeling

Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nee
Zijn risico’s afgedekt: nee
In 2015 is door de vier gemeenten in totaal 9% bezuinigd op de subsidie voor het natuurcentrum. De
bezuiniging is gerealiseerd. Het risico hiervan voor de toekomst is financieel beperkt.

Risico-bepaling

3. Regionaal Veiligheidshuis
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijke relatie

Bestuurlijk product
Doelstelling
Taken
Wijzigingen
Deelnemers

Regionaal veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
www.rvml.nl
Oss
Stichting
Het in stand houden van de accommodatie en het faciliteren van het personeel en de organisatie van
het RVML. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
Openbare Orde en Veiligheid
Veilig gevoel, Sociaal veilig
Casus overleggen
Optimalisering systeem ten behoeve van casus overleg
Gemeente Uden, 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

Vertegenwoordiging

Financiële positie

Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

5. Brabant Water N.V
Verband

Inhoud

Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Bestuurlijk product
Doelstelling

Algemeen Bestuur bestaande uit 11 burgemees-ter van basisteam Maas en Leijgraaf en basis-team
Maasland
Openbare Orde en Veiligheid (H. Hellegers)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 464.700
-bijdrage Uden € 35.912
-resultaat instelling € 0
-zienswijze: geen
bijdrage Uden € 35.912
eigen vermogen per 1/1 € 131.043 en per 31/12 € 183.856
vreemd vermogen per 1/1 € 127.133 en per 31/12 € 60.500
resultaat € 52.813
-totale begroting (instelling) € 394.500
-bijdrage Uden € 35.475
-resultaat instelling € 0
-zienswijze: geen
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nee
Zijn risico’s afgedekt: nee
Geen bijzondere risico’s.

Brabant Water N.V.
www.brabantwater.nl
s-Hertogenbosch
Naamloze vennootschap, Aandeelhouderschap
Het voor nu en in de toekomst borgen van een optimale drinkwatervoorziening voor de inwoners en
het bedrijfsleven in haar voorzieningsgebied.
Treasury
Geen echte doelstelling. Uden is alleen aandeelhouder.

Taken

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging

Financiële positie

Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016
Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

6. NV Bank Nederlandse Gemeenten
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijk product

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.
geen wijziging
De aandelen zijn in handen van de Provincie Noord-Brabant (31,6%) en van 60 gemeenten in het
voorzieningsgebied van Brabant Water.
Gemeente is aandeelhouder
Financiën (R. Peerenboom)
Middelen
-totale begroting (instelling) niet beschikbaar
-bijdrage Uden € n.v.t.
-resultaat instelling € niet beschikbaar
-zienswijze: n.v.t.
n.v.t.
-totale begroting (instelling) niet beschikbaar
-bijdrage Uden € n.v.t.
-resultaat instelling € niet beschikbaar
-zienswijze: n.v.t.
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
Zijn risico’s afgedekt: ja, middels risicoreserve ad. €25.000.000
N.v.t.

NV Bank Nederlandse Gemeenten
www.bng.nl
Den Haag
Naamloze vennootschap, Aandeelhouderschap
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank
draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de
burger.
Treasury

Bestuurlijke relatie

Financiële positie

Doelstelling

Excellente dienstverlening. De financiële diensten omvatten kredietverlening, advies,
betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer en gebiedsontwikkeling

Taken

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.

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

N.v.t.
Nederlandse gemeenten
Niet vertegenwoordigd
Financiën (R. Peerenboom)
Middelen
-totale begroting (instelling) niet beschikbaar
-bijdrage Uden € n.v.t.
-resultaat instelling : niet beschikbaar
-zienswijze: n.v.t.
-totale begroting (instelling) €
-bijdrage Uden €
-eigen vermogen per 1/1 €4.163.000.000 /per 31/12 €4.486.000.000
-vreemd vermogen per 1/1 € 145.317.000.000 /per 31/12 €149.483.000.000
-resultaat (instelling) € 369.000.000
-totale begroting (instelling) niet beschikbaar
-bijdrage Uden € n.v.t.
-resultaat instelling : niet beschikbaar
-zienswijze: n.v.t.
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: ja
De bank beschikt over een Risk Appetite Framework waarin onderscheid wordt gemaakt tussen
verschillende soorten risico’s,
de verantwoordelijkheden die ermee samenhangen en de verschillende beleidsdocumenten waarin
het aangaan en het beheersen van deze risico’s wordt beschreven.

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

Risico niet
gerealiseerde
beleidsdoelstellingen
(meerjarig)

7. Theater Markant N.V.
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product
Doelstelling
Taken

Bestuurlijke relatie

Financiële positie

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016

Jaarrekening 2016

-

Er zijn voor zover bekend geen risico’s die van invloed zijn op de gemeente Uden

Theater Markant N.V.
geen
Uden
Naamloze vennootschap, Aandeelhouderschap
De artistieke en de commerciële exploitatie van “Theater Markant” te Uden.
Culturele instellingen
Cultureel lef en ondernemerschap
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. 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. De enige geldstromen binnen de NV zijn de doorbelasting van huur/recht van opstal en
verzekeringen. Indien de concessieovereenkomst wordt beëindigd, is Theater Markant N.V. verplicht
om de exploitatie van de schouwburg weer op haar te nemen.
N.v.t.
Gemeente Uden enig aandeelhouder
Gemeente is aandeelhouder
Financiën (R. Peerenboom)
Middelen
• totale begroting (instelling) € 461.000
• bijdrage Uden € 0
-resultaat instelling € 0
• zienswijze: n.v.t. (voor cultuur sprake van subsidierelatie)
• eigen vermogen per 31/12/2016 -€ 229.952
• vreemd vermogen per 31/12/2016 € 229.952
• resultaat € 0

Begroting 2017

Risico

Risico beoordeling

Risico-bepaling

8. Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijke relatie

Bestuurlijk product
Doelstelling
Taken
Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

 Totale begroting (instelling) € 482.000
 Bijdrage Uden € 0
 Resultaat instelling € 0
 Zienswijze: n.v.t. (voor cultuur sprake van subsidierelatie)
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nee
Zijn risico’s afgedekt: ja
De exploitatie met bijbehorende risico’s is overgedragen naar Heven Theater Markant Exploitatie B.V.
(HTME). Er zijn voor zover bekend geen risico’s die van invloed zijn op de gemeente Uden die niet zijn
afgedekt door HTME BV.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
www.vng.nl
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (lidmaatschap)
Vereniging
De Vereniging heeft ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van hun
bestuurstaken. 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
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.
Bestuursorganen
Goede vervulling van bestuurstaken binnen programma Excellente dienstverlening
Behartigen van de belangen van de Nederlandse gemeenten
geen wijziging
Alle Nederlandse gemeenten
Lidmaatschap en stemrecht
H. Hellegers
Middelen

9. Verzekerings Platform Overheden
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud

Bestuurlijke relatie

Risico

Bestuurlijk product

Verband Verzekerings Platform Overheden (VPO)
www.vpo-nederland.nl
Rotterdam
Vereniging
Leden informeren over en het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van schade- en
verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement bij overheden.
Treasury

Doelstelling

Goede uitoefening van schade- en verzekeringsvoorvallen.

Taken

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

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Risico beoordeling
Risico-bepaling

10. Stichting Ontmoetingsplein Bitswijk
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product
Doelstelling
Taken
Wijzigingen
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder

Deelnemers naast gemeente Uden, 144 leden met name gemeenten
contributeur
Financiën (R. Peerenboom)
Middelen
Nvt
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee, dit betreft alleen een samenwerking waarbij contributie wordt afgedragen ten behoeve van kennisoverdracht.

Stichting Ontmoetingsplein Bitswijk
Uden
Stichting
Het realiseren van het project ontmoetingsplein Bitswijk
Ontmoeten en welzijn
Samen de leefomgeving inrichten
Het realiseren van het project ontmoetingsplein Bitswijk
Geen
Gemeente Uden, Zorggoed Brabant, Woningbouwvereniging Area
William Agelink, voorzitter
Eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid (M. van Merwerode)

Financiële positie

Risico

Afdeling
Begroting 2016
Jaarrekening 2016

Begroting 2017
Risico beoordeling

Risico-bepaling

Maatschappelijke Dienstverlening
Er wordt geen aparte begroting opgesteld (bouwstichting)
-totale exploitatie instelling) €
-eigen vermogen per 1/1 €/per 31/12 € 0
-vreemd vermogen per 1/1 € /per 31/12 € 0
-resultaat (instelling) € 0 (na uitkering)
Er is geen begroting opgesteld
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nee
Zijn risico’s afgedekt: nee
De stichting is ontbonden in 2016 met een positief resultaat, dat uitgekeerd is aan de deelnemers.

Overige samenwerkingsverbanden
Momenteel zijn we bezig met een nieuwe inventarisatie van alle huidige samenwerkingsverbanden. Na afronding van deze inventarisatie worden de
samenwerkingsverbanden beoordeeld op relevantie voor deze paragraaf. Eventuele wijzigingen zullen dan uiteraard nader worden toegelicht.
1. AgriFoodCapital
Verband

Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

Inhoud

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

AgriFoodCapital (voorheen 5 sterrenregio Noordoost Brabant)
www.agrifoodcapital.nl
Den Bosch
Bestuursconvenant Regionale samenwerking Noordoost Brabant (19 februari 2014)
Een verdere intensivering en professionalisering van de reeds bestaande samenwerking tussen de
convenantpartners bekend onder de naam Regionale samenwerking Noordoost Brabant, waarbij:
a. de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten worden behartigd door de
opstelling, vaststelling en uitvoering van een Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma voor
Noordoost Brabant;
b. een adequate overleg- en besluitvormingsstructuur geboden wordt;
c. de verdeling van verantwoordelijkheden en de afstemming van taken ten aanzien van (de uitgaven
uit) het regiofonds wordt vastgelegd.
Intergemeentelijke samenwerking
Doel van de samenwerking is dat Noordoost Brabant in 2020 excelleert als topregio in AgriFood.
Maatschappelijke vraagstukken op het terrein van duurzaamheid, voeding en gezondheid worden
omgezet in (innovatieve) producten. Hiervoor is een agenda opgesteld - ‘Strategische Agenda met
uitvoeringsprogramma, Agrifood Noordoost Brabant “Excellente Agrifood regio” vastgesteld in alle
gemeenteraden en algemeen besturen van de convenantpartners in december 2013 en januari 2014.
Het realiseren van een sterke topregio is een gemeenschappelijke ambitie en opgave van zowel
overheden, kennisinstellingen als bedrijfsleven. Om de gekozen strategie tot uitvoering te brengen is
een triple-helix samenwerking in de vorm van een stichting opgericht met een slagvaardige
uitvoeringsorganisatie. Het investeren in innovatie wordt mogelijk gemaakt via het regiofonds,
opgebouwd uit een bijdrage per inwoner en via projectfinanciering vanuit bedrijfsleven,
kennisinstellingen en externe fondsen, zowel provinciaal, nationaal als Europees.
Ondernemingen en kennisinstellingen uit de gehele AgriFood-keten werken samen, ook in cross-overs
naar andere sectoren en initiatieven om ons heen, gefaciliteerd door overheden en in samenspraak
met maatschappelijke organisaties. . In 2016 hebben de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten besloten de samenwerking voort te zetten tot en met 2020.
gemeenten Uden, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ‘s-Hertogenbosch,
Heusden, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel,
Sint-Oedenrode, Veghel, Vught, Waterschappen AA en Maas en Dommel.

Vertegenwoordiging

Financiële positie

Portefeuillehouder
Afdeling
Begroting 2016
Jaarrekening 2016
Begroting 2017

Burgemeester is lid van algemeen bestuur (de Bestuurlijke regie Groep (BRG) van de Regio Noordoost
Brabant)
Betrokken portefeuillehouder is lid van één van de portefeuillehoudersoverleggen (Economische
ontwikkeling, Duurzame leefomgeving, bereikbaarheid&Mobiliteit). De voorzitters van de
portefeuillehoudersoverleggen (Poho) zijn tevens lid van het dagelijks bestuur van de regio
Noordoost Brabant. Een aantal Poho’s heeft bestuurlijke kopgroepen. Zo is er een kopgroep
bereikbaarheid. Namens Uden zit M. van Merwerode in deze kopgroep als voorzitter T. Vonk is
voorzitter van de kopgroep detailhandel van het Poho Economische ontwikkeling.
Intergemeentelijke samenwerking (H. Hellegers)
Ruimte
De bijdrage bedraagt € 3 per inwoner
De bijdrage bedraagt m.i.v. 2017 € 4,- per inwoner

2. Commissie overleg en voorlichting milieuhygiëne vliegbasis Volkel
Verband
Naam
Commissie overleg en voorlichting milieu-hygiëne vliegbasis Volkel (COVM)
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Commissie gebaseerd op Luchtvaartwet
Doel
Overleg en voorlichting over geluidhinder van vliegbasis Volkel.
Inhoud
Bestuurlijk product
Milieu en duurzaamheid
Taken
Inhoud
Wijzigingen
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
GS, Ministerie van Defensie (KLu), VROM-inspectie, provincie, een milieuorganisatie, gemeenten
Boekel, Cuijk, Landerd, Mill en Sint Hubert, Veghel en Uden en één omwonende van elke gemeente.
Vertegenwoordiging
H. Hellegers namens de gemeente en tevens vice-voorzitter
Portefeuillehouder
Afdeling

Ruimtelijke ontwikkeling (R. Peerenboom)
Ruimte

3. Gebiedsproces waterthema’s Waterschap Aa en Maas
Verband
Naam
Gebiedsproces waterthema’s
Website
Waterschap Aa en Maas http://www.aaenmaas.nl/gebiedsproces
Vestigingsplaats
Rechtsvorm

Stuurgroep

Doel
Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

Inhoud

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

Het doel van het gebiedsproces is het de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater
te beschermen, te verbeteren en het duurzaam gebruik van water te bevorderen.
Riolering
Vormgeven waterbeheer voor landbouw, natuur en recreatie. Op 10 november 2013 is het vGRP+
vastgesteld. Hierdoor is men akkoord gegaan met de maatregelen zoals die in het waterprogramma
voor Uden staan, zoals o.a. de gemeentelijke wateropgave, waaronder de Europese Kaderrichtlijn
Water (KRW). De uitvoering van de werkzaamheden moeten in 2027 gerealiseerd zijn.
op dit moment minder actief , omdat we bezig zijn met een nieuwe stap te maken voor het
actualiseren van een nieuw Stroom Gebieds Beheers Plan (SGBP) , wat eind 2014 in concept is
gerealiseerd. Het plan ligt tot juli 2015 ter inzage en wordt eind 2015 vastgesteld.
Wethouder is lid van stuurgroep
Openbare Werken (F. van den Berg)
Ruimte

4. GGA Brabant-Noordoost (Gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer)
Verband
Naam
GGA Noordoost Brabant (Gebiedsgerichte aanpak)
Website
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/verkeers-envervoersbeleid/gebiedsgerichte-aanpak-verkeer-en-vervoer.aspx
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Provinciaal Verkeers- en VervoerPlan (PVVP) de Planwet Verkeer en Vervoer art 12 en het regionale
verkeers en vervoersplan (RVVP)
Doel
Door een GebiedsGerichte Aanpak kunnen de GGA-partners rekening houden met specifieke
geografische en sociaal-economische kenmerken voor de regio. Daarnaast wordt ook gekeken naar
problemen die (gemeente-)grensoverschrijdend zijn. De partners binnen de regio, maar ook de
regio’s onderling werken sàmen aan oplossingen voor de bestaande verkeers- en vervoersproblemen.
Op deze manier worden de problemen in hun geheel bekeken.
De integraal bedachte oplossingen zijn effectiever en gunstig voor de reiziger. Deze kijkt immers niet
naar gemeentegrenzen, maar wil gewoon zo snel mogelijk, veilig en met een betrouwbare reistijd van
deur tot deur reizen.
Inhoud
Bestuurlijk product
Verkeer en vervoer
Taken
Samenwerking op gebied van verkeer, verkeersveiligheid en vervoer Uitvoering verkeers- en
vervoersprojecten.
Samen met provincie, gemeenten en andere stakeholders (zoals Rijkswaterstaat, Provincie en de
Regiopolitie Oost Brabant) worden verkeer- en vervoersproblemen geanalyseerd, deels gesubsidieerd
en verbeteringsprojecten gerealiseerd.

Inhoud

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

Ontwikkeling van het RVVP en bijdragen aan 5* regio voor wijziging naar Agri Food Capital. Brabants
MIT 2013 - 2017
Provincie en gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Sint
Anthonis, Veghel en Uden, Rijkswaterstaat en politie.
Lid van de stuurgroep die inmiddels is opgegaan in de vijfsterrenregio (samenwerking GGA’s
Verkeer en vervoer (M. van Merwerode)
Ruimte

5. Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Noordoost Brabant
Verband
Naam
Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Noordoost Brabant
Website
http://www.hovnoordoostbrabant.nl/
Rechtsvorm
Bestuursovereenkomst
Doel
Een robuust en wervend regionaal HOV netwerk, waarbij HOV staat voor snelle, comfortabele
openbaar vervoerslijnen met een hoge frequentie plus overstapvoorzieningen voor fiets auto en
trein.
Inhoud
Bestuurlijk product
Verkeer en vervoer
Taken
Beheer van HOV infrastructuur, realisatie van halte en doorstroomvoorzieningen, financiering en
verkrijgen van subsidies. Realiseren van quick wins voor de periode 2011 - 2015
Wijzigingen
Aanpassing voorkeurstracé
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bernheze, Eindhoven (SRE), ‘s-Hertogenbosch, Oss,
Schijndel, Sint Michelsgestel, Sint Oedenrode, Son en Breugel, Veghel en Uden
Bestuurlijke relatie
Portefeuillehouder
Verkeer en vervoer (M. van Merwerode)
Afdeling
Ruimte
6. Maashorst
Verband

Inhoud

Naam
Website
Rechtsvorm
Doel
Bestuurlijk product
Taken

Maashorst
www.demaashorst.nl
Stuurgroep; geen rechtsvorm zijnde
Door gezamenlijk initiëren en afstemmen van plannen en maatregelen vanuit het Maashorst
Manifest, de kansen en potenties van het natuurgebied de Maashorst maximaal benutten
Natuur en landschap
Behoud en versterking van de Maashorst als Provinciaal Landschap Ontwikkelen van natuurgebied De
Maashorst en ontwikkeling van de veelzijdigheid aan functies passend in de schil.

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
7. Nationale politie
Verband

Inhoud

Bestuurlijke relatie

Naam
Website
Rechtsvorm
Doel
Bestuurlijk product
Taken
Wijzigingen
Deelnemers

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

De oprichting van een stichting Maashorst in Uitvoering met als doel:
1. Het tot uitvoering brengen van de door de Stuurgroep Maashorst vastgestelde plannen en
projecten
2. In opdracht van stuurgroep Maashorst uitvoering geven aan vastgestelde jaarplannen
- Het zorgdragen voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de Stuurgroep
- Het stimuleren en ondersteunen van de uitvoering van projecten op ruimtelijk, economisch en
maatschappelijk gebied, voor zover passend binnen de door de Stuurgroep gestelde kaders
- Het beheren van fondsen en gelden die worden aangewend voor de financiering van de projecten
- Het zorgdragen voor het voeren van een deugdelijke administratie
Gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden;daarnaast Provincie Noord-Brabant, Waterschap Aa en
Maas, Staatsbosbeheer, Recron, Natuurcentrum Slabroek, Agrarische Natuurvereniging De
Maashorstboeren, ZLTO-afdelingen, regionale natuur- en milieuorganisaties en Regio VVV Meierij &
Noordoost-Brabant
Lid van stuurgroep
Natuur en landschap (M. van Merwerode)
Ruimte

Veiligheidsoverleg en districtelijk driehoeksoverleg
www.politie.nl
N.v.t.
Handhaving openbare orde en veiligheid, preventie en opsporing criminaliteit.
Openbare Orde en veiligheid
Periodiek overleg tussen het openbaar ministerie, de politie en gemeenten over afstemming en inzet
van taken.
Openbaar Ministerie, politie en gemeenten
Regio: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, ‘s-Hertogenbosch, Heusden,
Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint- Michielsgestel, SintOedenrode, Uden, Veghel, Vught.
District de Leijgraaf: Boekel, Landerd, Uden, Veghel
H. Hellegers is voorzitter politieteam Maas&Leijgraaf en tevens lid bestuurlijke regiegroep (DB)
politieregio Brabant Oost
Openbare Orde en Veiligheid (H. Hellegers)
Maatschappelijke Dienstverlening

8. Samenwerking As50
Verband
Naam
Website
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijke relatie

9. Sociale recherche
Verband

Inhoud

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen

Samenwerking As 50
www.as50.nl
Bestuursconvenant 31 maart 2010
a. Samenwerking bij beleidsmatige- en strategische vraagstukken van bovengemeentelijk belang,
door het formuleren van antwoorden, het gezamenlijk uitstippelen van strategieën, het gezamenlijk
optrekken in overlegstructuren en het uitvoeren van projecten;
b. Het realiseren van gemeentelijke en regionale beleids-en projectdoelstellingen en een effectieve
belangenbehartiging van de gemeenten bij onder meer Provincie, Rijk en Europa;
c. Komen tot de opstelling, vaststelling en uitvoering van een dynamische Strategische
uitvoeringsagenda voor de gemeente Oss en de stedelijke regio Uden-Veghel;
Intergemeentelijke samenwerking
Samenwerking Oss-Uden-Veghel-Bernheze op thema’s: HOV, Transitie van de landbouw, cultuur,
duurzaamheid en bedrijfsvoering.
Opgegaan in samenwerking Noordoost Brabant

Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

Gemeenten Uden, Oss, Veghel, Bernheze
Bestuurlijke regiegroep (BRG)
Intergemeentelijke samenwerking (H. Hellegers)
Ruimte

Naam
Website
Rechtsvorm
Doel
Bestuurlijk product
Taken

Sociale recherche
www.s-hertogenbosch.nl
Overeenkomst (uitbesteding aan ‘s-Hertogenbosch)
Voorkomen c.q. aanpak onrechtmatige bijstandsverlening
Uitkeringen levensonderhoud
Opsporing en bestrijding van fraude in kader bestaande sociale
zekerheidswetgeving.

Bestuurlijk product
Taken

Wijzigingen
Deelnemers

Vertegenwoordiging

Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Oedenrode;
aansluiting bij samenwerkings-verband tussen ‘s-Hertogenbosch en Boxtel, Haaren, Maasdonk,
Schijndel, Sint-Michielsgestel, Oss, Vught, Uden
N.v.t.

Portefeuillehouder
Afdeling
10. Verwerking groenafval en gft
Verband
Naam
Website
Rechtsvorm
Doel
Inhoud
Bestuurlijk product
Taken

Bestuurlijke relatie

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling

Sociale Zaken (G. Overmans)
Maatschappelijke Dienstverlening

BOVUS
Uitvoeringscontract
Duurzame verwerking groenafval en gft
Afvalverwijdering
Gezamenlijke inzet voor duurzaam verwerken groenafval en gft, met elk verantwoordelijk voor haar
eigen bijdrage.
Gemeenten Bernheze, Oss, Veghel, Sint-Oedenrode en Uden.
Bestuurlijk overleg waarvoor elke deelnemende gemeente een bestuurlijke vertegenwoordiger heeft
benoemd
Openbare Werken (F. van den Berg)
Ruimte

