
 

1 

 

Offerte 2020-2023 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

Sport, cultuur en recreatie 

  Sport 

  Cultuur 

  Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
    

 
 

 

Onderwerp:  Vernieuwing dak kleedkamers HCU  

 

 

Betreft: Fcl/Ecl 75310039 en 45314811 

 

 

Incidenteel / structureel 

 

 

Investeringsbedrag   € 52.756,00 incl. BTW     (€43.600,00 excl. BTW) 

Afschrijvingstermijn 40 jaar  

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2020 2021 2022 2023 

Kapitaallasten (afschrijving) 1,33 1,33 1,33 1,33 

Kapitaallasten (rente 1,5%) 0,8 0,8 0,8 0,7 

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -1,73 -  -  -  

Overige) exploitatielasten -  -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 0,4 2,13 2,13 2,03 

 

Algemene toelichting 

KORTE OMSCHRIJVING 

 

De kleedkamers van Hockeyclub Uden moeten inpandig 

worden gerenoveerd. In lijn met het gemeentelijk beleid 

(subsidie- en tarievenbeleid buitensportaccommodaties) zijn 
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deze in eigendom van de gemeente, die verantwoordelijk is 

voor onderhoud en beheer. Hiervoor is in de programma-

begroting 2019-2022 een offerte ingediend en goedgekeurd, 

waardoor er een bedrag beschikbaar is van €239.000.  

In januari 2019 is er door de afdeling VAF een inspectie 

uitgevoerd bij de bestaande kleedkamers van HCU.  Daaruit 

blijkt dat het huidige dak in slechte staat is en dient te worden 

vervangen. Deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit 

van een standaard renovatie, waardoor de kosten niet gedekt 

kunnen worden uit beschikbare middelen.   

 

Met het oog op efficiëntie is het voor de hand liggend om de 

vervanging van het dak gelijktijdig met de inpandige renovatie 

uit te voeren. De daarmee gepaard gaande kosten zijn 

verantwoord doordat hiermee de levensduur van de 

kleedkamers verlengd wordt met 40 jaar, waardoor 

vervangende nieuwbouw op een eerder moment niet nodig is. 

Indien er niets wordt gedaan aan het dak ontstaan er tevens 

veiligheidsrisico’s.    

 

OVERZICHT KOSTEN OFFERTE 

 

omschrijving bedrag

Sloopwerkzaamheden hwc dakbeschot en dakbedekking 8.900,00€              

Stortkosten + containers 2.950,00€              

Leveren en aanbrengen houten balklagen, houten dakbeschot + isolatie 30.000,00€            

Storten poeren en monteren stalen stelpootjes t.b.v. houten kolommen 1.750,00€              

Totaal excl. BTW 43.600,00€            

21% BTW 9.156,00€              

Totale kosten incl. BTW 52.756,00€           

 

Procesplanning 

De werkzaamheden aan de kleedkamers vinden in 2020 

plaats.  
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Bovenstaand voorstel draagt bij aan een aantal belangrijke 

speerpunten uit het Coalitieakkoord gemeente Uden 2018-

2022 ‘Bruisend Uden: daar wil je zijn, daar wil je blijven!’ 

 

In het coalitieakkoord is benoemd dat het belangrijk is dat 

onze inwoners goed kunnen sporten. Het biedt ontspanning, 

is gezond en versterkt de sociale cohesie. Sporten kan ook het 

meedoen in de samenleving bevorderen. Hiermee dragen we 

bij aan een Gezond Uden. De afgelopen jaren is er daarbij veel 

geïnvesteerd in de buitensport. De basisinfrastructuur hiervan 

is op een goed niveau en laten we in tact. Door deze 

investering wordt uitvoering gegeven aan deze ambitie. Het 

gemeentelijke sportkapitaal wordt op orde gehouden. 

 


