Offerte vervangingsinvestering 2019-2022
PROGRAMMA
Veiligheid
Verkeer en vervoer
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedrijfsvoering
Dienstverlening

Onderwerp: Vervanging ondergrondse glascontainers

Betreft :Fcl/Ecl 77210012

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag

€ 104.000

Afschrijvingstermijn

10 jaar

-

Budgettair effect (x € 1.000)

-

Jaarlasten

2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten (afschrijving)

10,4

10,4

10,4

10,4

2

2

1,8

1,6

-12,4

-12,2

-12

Kapitaallasten (rente 2%)
Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-11,4

Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden

-1

Te dekken

0

0

0

0

-

Algemene toelichting

In de huidige begroting is in jaarschijf 2019 reeds een
vervangingsinvestering van € 104.000 opgenomen. De
vervanging van 16 ondergrondse glascontainers gaat in
2019 gerealiseerd worden. Hiervoor wordt in 2018 een
aanbesteding doorlopen.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Glasinzameling met behulp van centrale
inzamelvoorzieningen en vanwege het straatbeeld
ondergronds.

Offerte vervangingsinvestering 2019-2022
PROGRAMMA
Veiligheid
Verkeer en vervoer
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedrijfsvoering
Dienstverlening

Onderwerp: Vervanging Veegmachine

Betreft :Fcl/Ecl nog aan te maken

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag
Afschrijvingstermijn

€ 120.000
8 jaar

Jaarlasten
Kapitaallasten (afschrijving)
Kapitaallasten (rente 2%)
Vrijval kapitaallasten 1e jaar
Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden

Budgettair effect (x € 1.000)
2019

2020

2021

2022

15

15

15

15

2,4

2,3

2

1,7

-16,2

Te dekken

1,2

17,3

17

16,7

Algemene toelichting

De huidige veegmachine is eind 2021 financieel
afgeschreven. Per 2022 is een vervangingsinvestering
beschikbaar van € 145.000. In verband met de technische
levensduur, dient deze veegmachine echter in 2019
vervangen te worden. Deze veegmachine wordt ingezet
voor reiniging van het centrum en haar directe omgeving,
fietstunnels, gemeentewerf en andere locaties. Inmiddels
heeft de technische staat van de machine € 45.000,gekost, daarnaast is het accupakket ter waarde van €
8.000,- vervangen. Inmiddels verliest de machine
capaciteit wat duid op een versleten accupakket. Indien
vervanging niet gerealiseerd wordt, worden extra kosten
gemaakt voor gangbaar en extra onderhoud (+/- € 35.000
over 3.5 jaar). De verwachting is tevens, dat de vervanging
in 2019 lager bedraagt dan de oorspronkelijke
aanschafwaarde (€ 145.000). De vraag om vroegtijdige
vervanging komt dus voort uit de excessief hoge
onderhoudskosten en de fragile technische staat van de
machine waardoor we meer kosten verwachten. Ook de
slechte service en de lange levertijden baren ons zorgen,
hierdoor moeten we namelijk externe partijen inhuren,
hetgeen de budgetten voor inhuur derden in onbalans
brengt.
Een vroegtijdige vervanging door een machine op een
schone Euro 6 Dieselmotor zal waarschijnlijk € 110.000 tot
130.000,- kosten.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Schone wegen en pleinen houden Uden en haar centrumen parkeervoorziening veilig bereikbaar.
Het schoonhouden van onze centrumvoorzieningen is een
kerntaak van het team uitvoering van de afdeling ruimte.

Offerte vervangingsinvestering 2019-2022
PROGRAMMA
Veiligheid
Verkeer en vervoer
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedrijfsvoering
Dienstverlening

Onderwerp: Vervanging verticuteermachine sportvelden

Betreft :Fcl/Ecl 79900219

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag

€ 25.000

Afschrijvingstermijn

8 jaar

Jaarlasten

Budgettair effect (x € 1.000)
2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten (afschrijving)

3

3

3

3

Kapitaallasten (rente 2%)

1

1

1

1

-4

-4

-4

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

3,5

Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden

-0.5

Te dekken

0

0

0

0

Algemene toelichting

Het oorspronkelijke krediet is geraamd op € 22.000.
Inmiddels is marktverkenning uitgevoerd en blijkt een
vervangingskrediet nodig te zijn van € 25.000. De
vervanging gaat in 2019 uitgevoerd worden.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

In kader van sportief bewegen heeft Uden meerdere
sportcomplexen ter beschikking. Door aankoop en inzet
van deze machine zijn wij in staat om met name de
natuurgrasvelden op de diverse sportcomplexen in een
optimale conditie te onderhouden. Door deze inzet zijn wij
in staat om de speelvelden nagenoeg het gehele jaar
inzetbaar te houden voor de gebruikers ervan

Offerte vervangingsinvestering 2019-2022
PROGRAMMA
Veiligheid
Verkeer en vervoer
Economie
Onderwijs
Sport, cultuur en recreatie
Sociaal domein
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Bedrijfsvoering
Dienstverlening

Onderwerp: Vervanging wals en bodembeluchter

Betreft :Fcl/Ecl nog aan te maken

Incidenteel / structureel

Investeringsbedrag

€ 15.000

Afschrijvingstermijn

8 jaar

Jaarlasten
Kapitaallasten (afschrijving)
Kapitaallasten (rente 2%)
Vrijval kapitaallasten 1e jaar
Overige) exploitatielasten
Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden

Budgettair effect (x € 1.000)
2019

2020

2021

2022

2

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

-2

Te dekken

0,5

2,5

2,5

2,5

-

Algemene toelichting

Het huidige genoemde materieel bestaat uit twee
aanbouwwerktuigen uit het bouwjaar 1986 en 2006. Deze
aanbouwwerktuigen zijn nooit als vervanging in de
begroting terecht gekomen. Beide aanbouwwerktuigen zijn
echter aan vervanging toe. Door beide werktuigen te
vervangen door een combi-werktuig zijn wij in staat onze
werkzaamheden weer functioneel uit te kunnen voeren.
Bijkomend voordeel van dit aanbouwwerktuig is het feit dat
het een combi is van twee machines. Werkzaamheden
kunnen nu in een werkgang i.p.v. twee worden uitgevoerd.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

In kader van sportief bewegen heeft Uden meerdere
sportcomplexen ter beschikking. Door aankoop en inzet
van deze combi-machine zijn wij in staat om met name de
natuurgrasvelden op de diverse sportcomplexen in een
optimale conditie te onderhouden. Door deze inzet zijn wij
in staat om de speelvelden nagenoeg het gehele jaar
inzetbaar te houden voor de gebruikers ervan

