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Programma:

Goed leven en ontmoeten

Onderwerp:

Bemensing bewaakte fietsenstallingen

Betreft:

FCL 42140340

Structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn

Jaarlasten
Kapitaallasten (rente 4%)
(Overige) exploitatielasten
Dekking:
• bijdrage grondbedrijf
• bijdrage reserve voorziening
• subsidies
• Bijdrage parkeerfonds
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Na het stoppen van vrijwilligerscentrale “De Wis’, is de bemensing van de gratis bewaakte fietsenstallingen aan het Mondriaanplein en bij het
busstation opgepakt in overleg met de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD). Zij hebben het afgelopen anderhalf jaar gezorgd voor
bemensing, deze vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding van een betaalde coördinator, verlenen de diensten zoals
afgesproken met de afdeling Openbare Werken (OW).

Algemene toelichting

Tot en met dit jaar is erop basis van een proef budget beschikbaar om op deze wijze bij te dragen aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt van deze vrijwilligers en het voor bezoekers en bewoners gratis bewaken van de fietsen in de fietsenstalling. Na de evaluatie zijn we
tot de conclusie gekomen dat deze vorm van bemensing van de fietsentalingen goed werkt. De proef is geslaagd!
Om de dienstverlening nu in het algemeen door te kunnen zetten is er voor 2015 en verder structureel budget nodig van € 37.000 om de fietsenstallingen gratis en bewaakt te houden. Dit conform afspraken gemaakt bij toekenning van de offerte voor de proef.
De dekking komt vanuit het parkeerfonds. Met deze voorziening wordt de mogelijkheid geboden, aan de Udense burgers, om veilig met de fiets
naar het centrum van Uden te komen en de fiets te parkeren. Zo worden de aanwezige parkeerplaatsen minder belast.

OFFERTES
BEGROTING 2015-2018

Bijdrage aan doelstelling van het programma
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Met deze offerte worden twee doelen gediend. De fietsenstallingen zijn gratis en bewaakt voor de bezoekers en bewoners van Uden en mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen een jaar lang ervaring op doen en komen zo weer in een dagelijks ritme, waar werken ook een deel
van uit maakt.

