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

Onderwerp: Diverse aanpassingen in het gemeentehuis

Betreft :Fcl/Ecl meerdere kredieten 79900289, 79900290, 79900291 met de ECL 33799
Structureel

€ 144.000

Waarvan:

€ 100.000,€ 28.000,€ 16.000,-

Renovatie regelkasten

10 jaar
7 jaar
15 jaar

Renovatie regelkasten

Vervangen vloerbedekking gemeentehuis
Gedeeltelijke ontmanteling balie centrale hal

Vervangen vloerbedekking gemeentehuis
Gedeeltelijke ontmanteling balie centrale hal

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2019

2020

Kapitaallasten (afschrijving)

15

15

Kapitaallasten (rente 1,5%)

2,1

2,1

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-16

2021

2022

15

15

1,9

1,8

Overige) exploitatielasten

-

-

-

-

Dekking:
bijdrage reserve (dekking

-

-

-

-

kapitaallasten)
Bijdrage derden
Te dekken

1

17

17

17

Algemene toelichting

Renovatie regelkasten/regeltechniek gemeentehuis €
(100.000,-):
De regelkasten regelen en beveiligen de gehele
verwarmings- en luchtbehandelingsinstallatie van het
gemeentehuis. Om een goed functioneren van deze
installatie te waarborgen dient de verouderde regeltechniek
vervangen te worden. De regelkasten zijn aan het einde
van de technische levensduur en er zijn geen onderdelen
meer verkrijgbaar. Het risico is aanwezig dat bij uitval de
aanwezige installaties niet meer naar behoren kunnen
functioneren. Vanuit het MJOP is hiervoor geen budget
beschikbaar, renovaties zijn nl. niet in het MJOP
opgenomen.
Vervangen vloerbedekking gemeentehuis (€ 28.000,-):
In verband met slijtage is al een groot deel van de
vloerbedekking van het gemeentehuis vervangen. Het nu
benodigde budget zorgt ervoor dat ook de nog aanwezige
versleten vloerbedekking vervangen kan worden. Gekozen
wordt, in het kader van duurzaamheid, zoals bij de overige
vloerbedekking, voor Cradle to Cradle. Hiervoor is geen
bedrag opgenomen in het MIP
Gedeeltelijke ontmanteling balie centrale hal (€ 16.000,-)
Het creëren van een 2e ontvangstmogelijkheid (gelijk aan
de kavelwinkel) in de centrale hal van het gemeentehuis.
Complete ontmanteling van de balies is te kostbaar,
vandaar dat gekozen wordt om vooralsnog de balies
gedeeltelijk om te bouwen. Deze 2e ontvangstmogelijkheid
kan door de complete gemeente gebruikt worden.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Dienstverlening en bedrijfsvoering

