Offerte Programmabegroting 2017
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering
Onderwerp:

Uitbreiden facilitair reserveringssysteem en Vastgoedbeheer- en reserveringssysteem
voor zowel intern gemeentehuis als voor de externe accommodaties

Betreft :Fcl/Ecl

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn
-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2017

2018

2019

2020

Kapitaallasten (afschrijving)

-

-

-

-

Kapitaallasten (rente (2%)

-

-

-

-

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-

-

-

-

Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
bijdrage derden
Te dekken

16

-

16

-

16

16

-

16

16

-

16

16

Algemene toelichting

Doelstelling is het professioneel en efficiënt reserveren van
vergaderzalen en ruimtes binnen het gemeentehuis door
alle gebruikers .
Momenteel is een verouderd systeem in werking dat alleen

beheerd wordt door de bodes. Ter ondersteuning aan het
nieuwer Udense werken is het noodzakelijk dat men snel
en flexibel vergaderzalen en/of werkplekken kan
reserveren. Diverse mogelijkheden moeten onderzocht
worden. Wellicht kan aansluiting gemaakt worden op het al
in gebruik zijnde systeem Topdesk. Dit lijkt de grootste
functionaliteit passend bij onze wensen te hebben (een
totaal systeem inclusief reserveren van audiovisuele
middelen en andere faciliteiten.)
Daarnaast levert het systeem de gemeente eenduidige
sturingsinformatie op van het gebruik en leegstand van
onze vergaderzalen, zodat we ons beter kunnen aanpassen
aan de wensen en effectiever om kunnen gaan met de
ruimtes. Het bedrag bestaat uit de aankoop van een
module reserveringen en vier dagen consultancy en een
structureel onderhoudsbudget van € 520. Afstemming met
ICT is voor deze offerte gezocht. Het systeem is daarna
klaar voor een conversieslag op ICT-gebied met
samenwerkende gemeentes in de regio (gemeente Oss
gebruikt reeds Topdesk voor deze wijze van
reserveringen).
Daarnaast streven we naar het eenduidig vastleggen en
plannen van reserveringen van accommodatieruimtes en
het
verder
uitbreiden
en
verbeteren
van
managementinformatie
met
bezettingscijfers
per
accommodatie. Dit is van belang om ons tarievenbeleid te
kunnen toetsen.
Door ons vastgoed- en reserveringssysteem te gaan
gebruiken voor alle te reserveren ruimtes is onze
bedrijfsvoering
professioneler
en
lopen
alle
reserveringsprocessen eenduidig. Daarnaast levert het de
gemeente eenduidige sturingsinformatie op van onze
accommodaties en met name een verbeterde samenhang
van de verschillende accommodaties. Hiervoor zijn drie
dagen consultancy nodig om het huidige systeem aan te
passen. Het programma is al in gebruik voor
vastgoedbeheer en reserveringen sporthallen.
Op termijn levert het efficiëntere reserverings- processen
en eenduidige en volledige sturingsinformatie via één
systeem. Dit laatste te gebruiken voor benchmark en als
input
voor
strategische
besluitvorming
op
accommodatiebeleid.
Afstemming met ICT wordt gezocht om te onderzoeken
hoe we online reserveren zouden kunnen opstarten. Het
systeem is daarna klaar voor een conversieslag op ICTgebied met samenwerkende gemeentes in de regio.
Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Dienstverlening verbeteren en voorbereiden op
Samenwerken in de regio op ICT gebied.

