Offerte 2018-2021
PROGRAMMA
Duurzaam wonen en ondernemen
Maximaal meedoen
Goed leven en ontmoeten
Veilig gevoel
Dienstbare en betrouwbare overheid
Bedrijfsvoering

Onderwerp: Aankoop werktuigdrager met gecombineerde opbouw t.b.v. machinale werkzaamheden
centrum en parkeergarages

Betreft :Fcl 79900262/Ecl 33799
Structureel

Investeringsbedrag

€ 145.000,--

Afschrijvingstermijn

8 jaar

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2018

-

2019

2020

2021

Kapitaallasten (afschrijving)

18

18

18

18

Kapitaallasten (rente 2%)

3

3

3

3

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-20

-

-

-

Overige) exploitatielasten

5

5

5

5

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden

-2

-8

-8

-8

Te dekken

4

18

18

18

Algemene toelichting

In het centrum wordt door de medewerkers van het
centrumteam op veel verschillende activiteiten inzet
gepleegd. Taken hebben grotendeels te maken met

schoonmaak, reiniging en in de winter gladheidbestrijding.
Binnen deze taken is een beeldkwaliteitsniveau A
afgesproken voor het centrum. Deze beeldkwaliteit wordt
op veel onderdelen gehaald, echter op reiniging is dit niet
altijd het geval. Met name meubilair en de parkeergarages
kunnen verbeteren door de inzet van de juiste middelen.
Dit om terugloop in kwaliteit, functionaliteit dan wel
kapitaalsvernietiging te voorkomen. Hiervoor is een
multifunctionele werktuigdrager met de functies schrobzuigmachine, hogedrukreiniger en veegfunctie de optimale
machine. Daarnaast is het van belang om het centrum ook
bij gladheid toegankelijk te houden. De werktuigdrager
wordt geleverd met een rolbezem en zoutstrooier/
pekelunit.
Deze offerte geeft dan ook op een passende manier
invulling aan de kerntaken van onze dienst.
De aangevraagde machine is dus door de opbouw van
diverse componenten multifunctioneel inzetbaar. Kan zowel
in buitenruimte van het centrum als ook in de
parkeergarages werkzaamheden verrichten. Taken die met
deze machine kunnen worden uitgevoerd zijn o.a. vegen,
schrobben, hogedruk reinigen en winterdienst activiteiten.
Overigens vervalt binnen het team ruimte een boventallige
halve fte. Maar deze uren zijn hard nodig om de kwaliteit in
het centrum te waarborgen. Het betreft hier 18 uren per
week. Door het wegvallen van deze uren is het
noodzakelijk om te investeren in materieel wat uren
bespaart en de kwaliteit verhoogd. Met deze machine
geven we de kwaliteit van het centrum een grote impuls
binnen de kaders van de Nota Openbare Ruimte. Een
schoon centrum trekt meer bezoekers en daarmee zetten
we de gastvrijheid van Uden nog nadrukkelijker op de
kaart. Dekking parkeerfonds 30 %.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Alle genoemde activiteiten geven invulling aan de
beeldkwaliteit die in de NOR (nota openbare ruimte) voor
het centrum zijn vastgesteld. Bezoekers zijn te gast in een
schoon en veilig centrum.

