Externe offerte 2019-2022
PROGRAMMA
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

: Professionele keuken in de Nieuwe Pit

Externe offerte

:

Betreft

: FCL 76700007 en FCL 46704422 / diverse ECL’s

Incidenteel/structureel : Structureel
Investeringsbedrag

€ 65.000

Afschrijvingstermijn

10 jaar

-

Budgettair effect (x € 1.000)

Jaarlasten

2019

2020

2021

2022

Kapitaallasten (afschrijving)

6,5

6,5

6,5

6,5

Kapitaallasten (rente 1,5%)

0,9

0,9

0,8

0,7

Vrijval kapitaallasten 1e jaar

-7,0

-

-

-

Overige) exploitatielasten

-

-

-

-

Dekking:
bijdrage reserve (dekking
kapitaallasten)
Bijdrage derden

-

-

-

-

Te dekken

0,4

7,4

7,3

7,2

Er zijn 2 ideeën door inwoners van de gemeente Uden
ingediend waarbij koken door en voor wijkbewoners
centraal staan. In het eerste geval is gevraagd naar een
kookmogelijkheid in wijkcentrum de Nieuwe Pit en in het
tweede geval is gevraagd naar een unieke kookgelegenheid voor alleen veganistisch koken. Achterliggende
gedachte van deze ideeën is dat samen koken verbindt.
Met de indieners is besproken dat de ontmoetingspleinen
bij uitstek de plek is waar bewoners samen komen en in dit
geval ook samen zouden kunnen koken. In overleg is
ervoor gekozen 1 externe offerte in te dienen, voor het
installeren van een professionele keuken in wijkcentrum de
Nieuwe Pit.

Algemene toelichting

De achterliggende gedachte van de indieners dat samen
koken verbindt wordt onderschreven. Het activiteit koken
kan als instrument worden gebruikt om op allerlei leefdomeinen en op verschillende manieren preventief worden
ingezet. Bijvoorbeeld op gebied van dagbesteding,
bestrijding van eenzaamheid, een gezonde leefstijl, en het
zetten van een stap(pen) op de participatieladder, etc. etc.
In het Muzerijk en in de Schakel zijn reeds professionele
volwaardige keukens volgens de HCAPP-eisen aanwezig.
Op korte termijn zal De Balans en Terra Victa worden
verbouwd, en ook uitgerust met een professionele keuken.
In de ontwikkelingen rondom het ontmoetingsplein Oost
(als onderdeel van het IKC Oost) zal ook hier een
professionele keuken worden ingericht. Daarmee blijft De
Pit als enig ontmoetingsplein over zonder professionele
keuken. De huidige keuken voldoet niet aan de HCAPPeisen en kan daarom niet gebruikt worden door bewoners.

Bijdrage aan doelstelling van
het programma

Iedereen doet zoveel mogelijk mee; Preventie is de basis
van ons sociaal beleid. De beste manier van zorg verlenen,
is het voorkomen van zorg. We zetten daarom extra in op
preventie. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op
maatschappelijke initiatieven, zoals die voor eenzaamheid.
Uden heeft in de basis voldoende algemeen toegankelijke
collectieve voorzieningen om de inzet van duurdere
gespecialiseerde zorg te voorkomen.

