
Offerte 2018-2021 
 

PROGRAMMA 

 

  Duurzaam wonen en ondernemen 

  Maximaal meedoen 

  Goed leven en ontmoeten 

  Veilig gevoel 

  Dienstbare en betrouwbare overheid 

  Bedrijfsvoering 

 
 

Onderwerp: Vertalen van het huisvestingsconcept  Het Nieuwe Udense werken  

 

Betreft :Fcl 79900263 / Ecl 33799 

 

 

Structureel 

 

 

Investeringsbedrag   € 170.000,-- 

Afschrijvingstermijn   10 jaar 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2018 2019 2020 2021 

Kapitaallasten (afschrijving) 17 17 17 17 

Kapitaallasten (rente 2%) 4 3 3 2 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -19 -  -  -  

Overige) exploitatielasten -  -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 2 20 20 19 

-  

Algemene toelichting 

Om het huisvestingsconcept door te trekken naar de 
overige ruimtes in het gemeentehuis is dit 
investeringsbedrag nodig. Hiermee trekken we het concept 
door naar publieke ruimtes. De verbinding met  de burger 



wordt via  het Nieuwe Udense werken gemaakt en vertaald 
via de inrichting van de vergaderzalen en spreekkamers. 
De sfeer impact van de  inrichting van de coffeecorners is 
hierbij een grote inspiratiebron. Prettige en creatieve 
werkomgeving  ondersteunt het Nieuwe Udense werken 
Denken in mogelijkheden in samenwerking met de burger. 
Het gaat om 11 vergader /fractie kamers,  7 publieke en 2 
besloten spreekkamers. Het groot aantal in te richten 
ruimtes brengt het bedrag  op  een hoog niveau. Het is van 
belang om het huisvestingsconcept op afzienbare termijn 
door te trekken om een geheel tot stand te brengen in ons 
huis. 
Er is een bedrag van € 10.000 nodig voor het opstellen van 
designplannen en € 160.000 voor de inrichting. De 
opdracht is om zo duurzaam mogelijk in te zetten en 
gebruik te maken van bestaand meubilair waar mogelijk. 
Tevens met minimale bouwkundige aanpassingen . 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

Spreekkamers en (raads)vergaderkamers zijn bij uitstek de 
ruimtes waar we de verbinding leggen met de burger. 
Aanpassen van de ruimtes aan het concept het nieuwe 
Udense werken is hiermee een praktische vertaling van 
goede huisvesting binnen programma bedrijfsvoering. 

 

 

 


