Uden, 28 mei 2019

Programmarekening 2018 sluit positief
Onzekerheid over financiën voor Begroting 2020
Het college van B&W heeft vandaag de Programmarekening 2018 en de Begrotingsnotitie
2020 gepresenteerd. De Programmarekening laat over 2018 een positief resultaat zien van
2,5 miljoen euro.
Met de Begrotingsnotitie brengt het college op hoofdlijnen de (financiële) ontwikkelingen in
beeld, die een rol zullen spelen bij het opstellen van de Begroting voor 2020. Dat beeld ziet
er aanzienlijk minder rooskleurig uit.
Programmarekening 2018
Met de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de in 2018
gerealiseerde voorzieningen en activiteiten en de kosten. Met deze programmarekening sluiten we het
vorige coalitieprogramma af.
Gerealiseerd in 2018
In 2018 is er veel gerealiseerd, zoals:


Besluit tot het vormen van één Maashorstgemeente



Het meer zichtbaar zijn van onze BOA’s in de wijken



Nieuwbouw Udens college



Ontwikkelingen in gang gezet voor beter verkeer en vervoer, zoals voorbereiding
snelfietsroutes en verbetering OV verbindingen



Afvalinzameling succesvol aangepast met behulp van onze inwoners



Vele onderhoudsprojecten aan wegen, groen, riool en openbare verlichting



Toegang tot hulp en ondersteuning voor hulpbehoevende inwoners verbeterd



Zonnepark geopend



Voorbereidingen aanpak N264 met provincie

Voor meer voorbeelden zie: https://financien.uden.nl/financien/2018/programmarekening2018/jaarverslag/
Begrotingsnotitie 2020
De Begrotingsnotitie is een voorloper op de Begroting voor 2020, die het college in de zomermaanden
gaat voorbereiden. De bijdrage die de gemeente ontvangt van de Rijksoverheid (meicirculaire) zal
daarop van invloed zijn. Dat geldt ook voor de actie/reactie van het kabinet op de noodkreet van
gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg. In 2015 hebben gemeenten deze taak erbij gekregen,

maar inmiddels is wel duidelijk dat de uitvoeringsbudgetten onvoldoende zijn. Dit is probleem waar
nagenoeg elke gemeente mee kampt.
Naast de tekorten voor jeugdzorg, zien we nu al meer ontwikkelingen die financiële gevolgen zullen
hebben. Denk aan hogere uitgaven voor lonen en prijsstijgingen.
Voorbereiding Programmabegroting 2020
De komende maanden gaat het college verder met de voorbereiding van Programmabegroting 2020.
“We hebben 2018 positief afgesloten dankzij een aantal éénmalige meevallers”, licht wethouder Franko
van Lankvelt toe. “Het college gaat nu aan de slag met de begroting voor volgend jaar. Het zal een hele
klus worden om deze sluitend te krijgen.
Burgerparticipatie
De raad heeft de afgelopen jaren inwoners, bedrijven en verenigingen actief betrokken bij het
samenstellen van de programmabegroting. Iedereen kreeg de mogelijkheid om zijn wensen kenbaar te
maken. Na een evaluatie heeft de raad besloten om het Udenfonds meer armslag te geven en de
participatie daar onder te brengen. Zo is het hele jaar door gelegenheid om ideeën aan te dragen.
Als het gaat over structurele bijdragen of een incidentele bijdrage hoger dan 5.000 euro, zal het
Udenfonds doorverwijzen naar de gemeente. In overleg wordt dan bekeken hoe het idee mee kan de
reguliere begrotingscyclus.
Behandeling begroting
De gemeenteraad behandelt beide stukken in de raadsvergadering van 27 juni 2019.
Zowel de Programmarekening 2018 als de Begrotingsnotitie 2020 zijn te vinden op www.uden.nl,
onder 'bestuur' en vervolgens 'financiën'.
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