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
Taken

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers
Vertegenwoordiging

Financiële positie

Portefeuillehouder
Afdeling
Jaarrekening 2013

Begroting 2015

Risico

Risico-beoordeling

Risico-bepaling

2. Natuurcentrum De Maashorst
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

Stichting Museum voor Religieuze Kunst
www.museumvoorreligieuzekunst.nl
Uden
Stichting
Een museum, voornamelijk met religieuze kunst, in
standhouden en exploiteren.
Culturele instellingen
Educatieve projecten, nieuwe exposities, meer
samenwerking met kunstenaars en organisaties op
gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau
Het MRK stuurt meer aan op een koerswijziging: herijking
collectie en presentatie daarvan, uitbreiding educatief
beleid en promotie. De heer Scholten, conservator
Rijksmuseum, is toegetreden tot het bestuur. Samen met
het bestuur draagt hij zorg voor een verandering van het
museum, zodat er meer bezoekers naar het museum
komen.
Het bisschoppelijk Museum 's-Hertogenbosch, vereniging
Birgittinnen, gemeente Uden
E. Backx en E. Weijenberg als vertegenwoordigers van de
gemeente Uden als leden van het DB/AB.
Cultuur ( M. van Merwerode)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 547.113-bijdrage Uden €
262.833
-eigen vermogen per 1/1 €12.744/per 31/12 € 3.181
-vreemd vermogen per 1/1 €186.643 / per 31/12 €
150.592
-resultaat (instelling) -/- € 9.563
-totale begroting (instelling) € 440.000
-bijdrage Uden € 270.684 plus indexering
-zienswiijze: nvt (subsidierelatie)
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.

Natuurcentrum De Maashorst
www.natuurcentrumdemaashorst.nl
Nistelrode
Stichting
Het vergroten van de waardering voor natuur en
leefomgeving.
Recreatie, toerisme, evenementen
Het geven van educatie, recreatief aanbod creëren en PR
en communicatie. Educatie, kennis laten maken met

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Financiële positie

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Jaarrekening 2013

Begroting 2015

Risico

Risico-beoordeling

Risico-bepaling

3. Regionaal Veiligheidshuis
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijke relatie

Bestuurlijk product
Taken
Wijzigingen
Deelnemers

Vertegenwoordiging

Financiële positie

Portefeuillehouder
Afdeling
Jaarrekening 2013

natuur, informatie, ontwikkeling natuurgebied,
samenwerking met partners en medewerking aan
routestructuren.
Meer samenwerking met partners en uitdragen van de
missie. Een kartrekkersrol vervullen m.b.t. communicatie
en PR voor De Maashorst (stuurgroep).
Gemeenten Uden, Oss, Bernheze en Landerd,
Staatsbosbeheer, Waterschap AA en Maas
Geen bestuurlijke vertegenwoordiging
Natuur en landschap ( M. van Merwerode)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 422.000
-bijdrage Uden € 64.317
-eigen vermogen per 1/1 € 20.480 / per 31/12 € 12.372
-vreemd vermogen per 1/1 €423.532 / per 31/12 €
450.648
-resultaat (instelling) -/- € 8.108
-totale begroting (instelling) € 409.884
-bijdrage Uden € 62.244,-zienswiijze: nvt (subsidierelatie)
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 wordt door de vier gemeenten in totaal 9%
bezuinigd op de subsidie voor het natuurcentrum. Het
bestuur is hiervan tijdig geïnformeerd. In de begroting is
de bezuiniging niet opgenomen, waarmee er een risico
voor de organisatie is van € 4.256

Regionaal veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
www.rvml.nl
Oss
Stichting
Het instandhouden 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 bevordelijk kunnen zijn
Openbare Orde en Veiligheid
Casusoverleggen
Optimalisering systeem ten behoeve van casusoverleg
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
Algemeen Bestuur bestaande uit 12 burgemeester van
basisteam Maas en Leijgraaf en basisteam Maasland
Openbare Orde en Veiligheid (H.Hellegers)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 548.655
-bijdrage Uden € 40.521
-eigen vermogen per 1/1 €86.064 /per 31/12 € 72.969
-vreemd vermogen per 1/1 € 74.517 /per 31/12 € 62.773

-resultaat (instelling) -/- € 13.095
Begroting 2015

Risico

Risico-beoordeling

Risico-bepaling

-totale begroting (instelling) € 469.700
-bijdrage Uden € 37.090
-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
Door de ontwikkelingen van de transities is het op dit niet
moment niet duidelijk wat dit inhoudelijk betekent voor het
Veiligheidshuis. Het huidige personeel zit op detachering
basis betekent dat frictiekosten minimaal zullen zijn.

4. Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden
Verband
Naam
Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden
Website
www.sbbu.nl
Vestigingsplaats
Uden
Rechtsvorm
stichting
Doel
Bevorderen van economisch functioneren van de Udense
bedrijventerreinen.
Inhoud
Bestuurlijk product
Economische ontwikkeling
Taken
Collectieve inkoop van o.a. energie, telefonie en
kantoorartikelen, beheer glasvezelnetwerk, beveiliging,
belangenbehartiging
Wijzigingen
geen wijziging
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
SBBU (4), UOV De Kring (1), gemeente Uden(1)
Vertegenwoordiging
Lid Algemeen Bestuur
Portefeuillehouder
Economische Zaken (T. Vonk)
Afdeling
Stedelijke Ontwikkeling
Financiële positie
Jaarrekening 2013
-totale kosten(instelling) € 184.444
-bijdrage Uden € 25.000
-eigen vermogen per 1/1 €363.625 /per 31/12 €381.368
-vreemd vermogen per 1/1 €43.765 /per 31/12 € 38.568
-resultaat (instelling) € 17.743
Begroting 2015
-totale begroting (instelling) € 184.221
-bijdrage Uden € 25.000
-zienswijze: n.v.t.
Risico
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
Risico-bepaling
5. De Mantelzorgwinkel
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

Wijzigingen

Bestuurlijke relatie

Deelnemers

Stichting De Mantelzorgwinkel
www.demantelzorgwinkel.nl
Uden
Stichting
Zorgdragen voor een adequate ondersteuning van
mantelzorgers.
Sociale contextversterking
Implementatie van de methode familiezorg bij zorg- en
welzijnsorganisaties en individuele ondersteuning van
mantelzorgers.
Vanwege de stip op de horizon voor De Mantelzorgwinkel
is de zwaarte van het takenpakket komen te liggen bij het
systeem familieondersteuning.
Gemeenten Uden, Veghel, Boekel en Landerd.

Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder

Financiële positie

Afdeling
Jaarrekening 2013

Begroting 2015

Risico

Risico-beoordeling

Risico-bepaling

6. Brabant Water N.V
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijke relatie

Bestuurlijk product
Taken

Wijzigingen
Deelnemers

Vertegenwoordiging

Financiële positie

Portefeuillehouder
Afdeling
Jaarrekening 2013

Begroting 2015

Risico

Risico-beoordeling

Risico-bepaling

Geen bestuurlijke vertegenwoordiging.
Maatschappelijke ontwikkeling en Sociale Zaken
(G. Overmans)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale begroting (instelling) € 228.251
-bijdrage Uden € €86.771
-eigen vermogen per 1/1 €22.146 / per 31/12 €30.393
-vreemd vermogen per 1/1 € 26.333 / per 31/12 € 21.387
-resultaat (instelling) € 8.247
-totale begroting (instelling) € 211.652
-bijdrage Uden € 83.905
-zienswijze: nvt (subsidierelatie)
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee
Is er een risico-inventarisatie: ja
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nee
Zijn risico’s afgedekt: nee
Ivm diverse ontwikkelingen is regionaal besloten de
Mantelzorgwinkel per 1-1-2016 niet meer te subsidiëren.

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
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 NoordBrabant (31,6%) en van 60 gemeenten in het
voorzieningsgebied van Brabant Water.
De heer drs. H.A.G. Hellegers, plaatsvervangend
voorzitter RvC en tevens lid van de Audit-commissie
Financiën (R. Peerenboom)
Middelen
-totale begroting (instelling) € niet beschikbaar
-bijdrage Uden € n.v.t.
-eigen vermogen per 1/1 € 437.682.000 /per 31/12 €
476.267.000
-vreemd vermogen per 1/1 € 392.639.000 /per 31/12 €
384.487.000
-resultaat (instelling) € 38.585.000
-totale begroting (instelling) € niet beschikbaar
-bijdrage Uden € n.v.t.
-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

7. NV Bank Nederlandse Gemeenten
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud

Bestuurlijke relatie

Financiële positie

Bestuurlijk product
Taken

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Jaarrekening 2013

Begroting 2015

Risico

Risico-beoordeling

Risico-bepaling

8. Theater Markant N.V.
Verband
Naam
Website
Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel
Inhoud

Bestuurlijk product
Taken

NV Bank Nederlandse Gemeenten
www.bng.nl
Den Haag
Naamloze vennootschap, Aandeelhouderschap
De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het
bedrijf van bankier ten dienste van overheden.
Treasury
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.
N.v.t.
Nederlandse gemeenten
Niet vertegenwoordigd
Financiën (R. Peerenboom)
Middelen
-totale begroting (instelling) € niet beschikbaar
-bijdrage Uden € n.v.t.
-eigen vermogen per 1/1 € 2.752.000.000 /per 31/12 €
3.430.000.000
-vreemd vermogen per 1/1 € 139.476.000.000 /per 31/12
€ 127.753.000.000
-resultaat (instelling) € 283.000.000
-totale begroting (instelling) niet beschikbaar
-bijdrage Uden € n.v.t.
-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.

Theater Markant N.V.
geen
Uden
Naamloze vennootschap, Aandeelhouderschap
De artistieke en de commerciële exploitatie van “Theater
Markant” te Uden.
Culturele instellingen
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

Bestuurlijke relatie

Financiële positie

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Jaarrekening 2013

Begroting 2015

Risico

Risico-beoordeling

Risico-bepaling

€ 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) € 459.100
-bijdrage Uden € 0
-eigen vermogen per 1/1 € 1.113 /per 31/12 € 2.925
-vreemd vermogen per 1/1 € 437.050 /per 31/12 € 4.744
-resultaat (instelling) -€4.038
-totale begroting (instelling) € 477.000
-bijdrage Uden € 0
-zienswiijze: 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)

9. Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Verband
Naam
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Website
www.vng.nl
Vestigingsplaats
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
(lidmaatschap)
Rechtsvorm
Vereniging
Doel
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.
Inhoud
Bestuurlijk product
Bestuursorganen
Taken
Behartigen van de belangen van de Nederlandse
gemeenten
Wijzigingen
geen wijziging
Bestuurlijke relatie
Deelnemers
Alle Nederlandse gemeenten
Vertegenwoordiging
Lidmaatschap en stemrecht
Portefeuillehouder
H. Hellegers
Afdeling
Middelen
10. Verzekerings Platform Overheden
Verband
Naam
Website

Verband Verzekerings Platform Overheden (VPO)
www.vpo-nederland.nl

Vestigingsplaats
Rechtsvorm
Doel

Inhoud

Bestuurlijke relatie

Financiële positie
Risico

Bestuurlijk product
Taken

Wijzigingen
Deelnemers
Vertegenwoordiging
Portefeuillehouder
Afdeling
Jaarrekening 2012
Begroting 2013
Risico-beoordeling
Risico-bepaling

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

Financiële positie

Afdeling
Jaarrekening 2013

Risico

Begroting 2015
Risico-beoordeling

Risico-bepaling

Rotterdam
Vereniging (lidmaatschap), ingeschreven bij KvK
Leden informeren over en het uitwisselen van kennis en
ervaring op het gebied van schade- en
verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement bij
overheden.
Treasury
Informatie-uitwisseling en samenwerking m.b.t. schadeen verzekeringsaangelegenheden en risicomanagement
bij gemeenten, provincies en waterschappen. Mogelijkheid
tot gezamenlijke inkoop van diensten en producten
Deelnemers naast gemeente Uden, 144 leden met name
gemeenten
contributeur
Financiën (R. Peerenboom)
Middelen
nvt
nvt
Nvt
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: nee, dit betreft
alleen een samenwerking waarbij contributie wordt
afgedragen tbv kennisoverdracht.

Stichting Ontmoetingsplein Bitswijk
Uden
Stichting
Het realiseren van het project ontmoetingsplein Bitswijk
Ontmoeten en welzijn
Het realiseren van het project ontmoetingsplein Bitswijk
Geen
Gemeente Uden, Zorggoed Brabant, Woningbouwvereniging Area
William Agelink, voorzitter
Eigendommen, vastgoed en accommodatiebeleid (M. van
Merwerode)
Maatschappelijke Dienstverlening
-totale omzet (instelling) € 6.347.000.000
-bijdrage Uden € 4.328.000
-eigen vermogen per 1/1 €0 per 31/12 € 0
-vreemd vermogen per 1/1 € 1.237.000 per 31/12
€1.106.000
-resultaat (instelling) €0
Er wordt geen aparte begroting opgesteld (bouwstichting)
Risico’s worden op gemeente afgewenteld: ja
Is er een risico-inventarisatie: nee
Staat risico-inventarisatie in jaarstukken: nee
Zijn risico’s afgedekt: nee
Omdat de stichting alleen tot doel heeft Ontmoetingsplein
Bitswijk te realiseren, en geen resultaat neemt, is er geen
risico in de verbonden partij zelf omdat daar geen
resultaat wordt genomen. Het risico van realisatie van het
project ontmoetingsplein Bitswijk zou in andere vorm bij
de gemeente hebben gelegen. Er is afgesproken pas een
jaarrekening controle uit te voeren na oplevering van het
project. Dit is wettelijk geen probleem.

