
Offerte 2020-2023 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 

 

 

 

 
    

Onderwerp: Keuken in IKC Oost (Germenzeel) 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 76700010, 46704421 

 

 

Incidenteel / structureel 

 

 

Investeringsbedrag   €54.450 inclusief BTW 

Afschrijvingstermijn  10 jaar 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving) 5 5 5 5 

Kapitaallasten (rente 1,5%) 1 1 1 1 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -6    

Overige) exploitatielasten 6 6 6 6 

Dekking: 

bijdrage reserve 

0 

 

-6 

 

-6 

 

-6 

 



kapitaallasten 

Bijdrage derden 

 

-6 

 

-6 

 

-6 

 

-6 

Te dekken 0 0 0 0 

-  

Algemene toelichting 

Samen koken is een laagdrempelige activiteit waar je veel 
mensen mee kan bereiken. Het is ook een activiteit die je 
op verschillende manieren kan inzetten: samen koken is 
gezellig maar is ook een moment waarop je iets kan leren 
over gezonde voeding, over samenwerken en samen doen, 
het kan ingezet worden als vorm van dagbesteding en als 
manier om eenzaamheid te bestrijden. Het is zowel 
ontspannend en gezellig maar kan ook preventief ingezet 
worden.   
Een Ontmoetingsplein is een plek waar , zoals vastgelegd 
in de Veranderopgave, de plaats in een gebied waar 
bewoners kunnen ontmoeten, bewegen, leren en 
ontspannen. Dit is dan ook bij uitstek een locatie waar 
bewoners samen zouden moeten kunnen koken en eten.  
 
In beide basisscholen maakt koken al jaren onderdeel uit 
van het lesprogramma van de leerlingen. Beide 
basisscholen willen ook in het nieuwe gebouw met de 
leerlingen kunnen koken.  
 
Ook kookt er al een tijdje een groep vrouwen wekelijks in 
basisschool Camelot omdat er in de wijk geen andere plek 
is waar gezamenlijk gekookt kan worden. Ook ontvangen 
we regelmatig de vraag van (groepen) mensen of er 
gekookt kan worden.  
 
Uitgangspunt van het ontwerp van  Ontmoetingsplein  
Germenzeel is dat er een gebouw gerealiseerd wordt 
waarin gebruikers elkaar ontmoeten en elkaars kennis en 
ruimtes delen.  
 
Om de keuken zo optimaal mogelijk te kunnen gebruiken, 
is het dan ook belangrijk dat er een keuken komt die 
voldoet aan de HACCP regelgeving.  
 
De investering voldoet aan de criteria voor dekking uit de 
BR Maatschappelijke investeringen. De BR heeft nog 
voldoende saldo voor deze dekking. Het investeringsbedrag 
zal onttrokken worden aan de BR Maatschappelijke 
Investeringen en in de BR Dekking kapitaallasten worden 

gestort ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. 
 
De extra te verwachten exploitatielasten die gepaard gaan 
met het installeren van een grotere keuken bedragen € 
6.000 structureel per jaar. Dit is een raming en 
taakstellend. Deze exploitatiekosten (of als de 
exploitatiekosten hoger uitvallen) kunnen worden gedekt 
met de verhuuropbrengsten. Het gebouw zal zelf de 
energie opwekken voor de keuken. Een gasaansluiting 
komt er niet. Wel zal sprake zijn van een groot zakelijke 
aansluiting voor elektra. 
 
De BTW op de investering is opgenomen als 
kostenverhogend, omdat er bij MFA conform het huidige 
beleid gestreefd wordt naar zelfbeheer, en bij verhuur BTW 
aftrek niet mogelijk is. 



Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

We zetten in op de doorontwikkeling van multifunctionele 
accommodaties als ontmoetingsplekken en 
ondersteuningsplekken in de wijk (Netwerk van 
voorzieningen) 
 
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 sluiten daarbij zoveel mogelijk aan op 
maatschappelijke initiatieven.  
 
Door ontwikkelen van multifunctionele accommodaties en 
ondersteuningsplekken in de wijk 
 
Uden heeft in de basis voldoende algemeen toegankelijke 
collectieve voorzieningen om de inzet van duurdere 
gespecialiseerde zorg te voorkomen. 
 
We onderzoeken of we bepaalde vormen van lichterezorg 
door middel van een goede basisstructuur in de wijken 
kunnen bieden. 
 

 

 

 


