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Onderwerp: Gebruik ruimten en faciliteiten

Geachte mevrouw Hoogduijn,

Ons kenmerk
06-055

Sinds enige tijd maakt Het Waterschapshuis gebruik van een aantal kantoorruimten en
faciliteiten van het hoogheemraadschap van Rijnland. Hiermee willen wij voor de periode
vanaf 1 juli 2006 tot en met 31 december 2006 het gebruik van rulmten en faciliteiten
vastleggen.

He~ gaat om de volgende ruimten en fadliteiten:

Kamer 3.43
Indtjl~ekarn~risTTPIntern~t$temmengevestigd. De~t3 ~ameris in Qebruikgenomen
d.d; 26 JuH2()(Y6 Wij willendete kamer tot en met 31 decerfitJer2006gebrulkeo;
• Benodigde faciliteiten:

o meubilair
o 1 aparte internetaansluiting XS4ALL
o Slot op de deur
o Koffie- en theevoorziening

Kamer 3.42
In deze kamer zijn op dit moment 3 werkplekken en 1 f1explek gerealiseerd. Een en
ander zoals aangegeven in uw brief van 28 juni 2006, uw kenmerk 06.16551. Wij
stemmen in met de afgesproken huurprijs van € 5500,--.
• Benodigde faciliteiten:

o meubilair
o 3 pc's met printmogelijkheden en internetverbinding
o Koffie- en theevoorziening

Kamer 3.89
In deze kamer waren vanaf 1 juli 2006 tjm 29 september 2006 2 werkplekken in
gebruik. De kamer hoort bij de afdeling JBZ. In overleg met Albert van Kampen is
overeengekomen dat kamer 3.89 vanaf 2 oktober 2006 tot nader te bepalen datum
gebruikt kan worden door het Waterschapshuis. In deze kamers zitten de 'testers' van
Binnenlandse Zaken. In verband met het gebruik van eigen laptops etc. is het
noodzakelijk dat de ruimte afgesloten kan worden. Er is op 2 oktober 2006 een slot
geplaatst in de deur.
• Benodigde faciliteiten

o meubilair
'0 koffie- en theevoorziening
o slot op de deur
o werkplek voor 3 personen
o 3 netwerkverbindingen
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Kamer 3.82
Deze kamer werd gebruikt vanaf 28 augustus 2006 tot en met 2 oktober 2006 (ochtend).
• Benodigde faciliteiten

o Meubilair
o Koffie- en theevoorziening
o Slot op de deur
o Werkplek voor 4 person en
o Netwerkverbindingen

VV-zaal
Deze zaal is gereserveerd voor de zitting van het internetstembureau vanaf vrijdag 17
november 2006 tot en met woensdag 22 november 2006.
• Faciliteiten

o 1 Pc met internetverbinding
o Telefoon
o Beveiliging
o Catering

DenH-kamer
Deze zaat reserveren vanaf vrijdag 17 november 2006 tot en met woensdag 22
november 2006 voor extra opvang medewerkers BZK en minister.

Uitwijklocatie
Er moet een uitwijklocatie komen voor het internetstembureau. De voorkeur gaat uit
naar het gebouw Hoofdstraat 1-3 te leiderdorp.
• Faciliteiten

o Aparte internetverbinding XS4ALL
o Pc's met internetaansluiting
o Telefoon
o Beveiliging
o Catering

Over de bewaking, catering en gebruik van andere faciliteiten tijdens de stemperiode
worden separaat afspraken gemaakt.

Graag ontvangen wij een voorstel van de kosten die u voor het gebruik van de ruimten
en faciliteiten in rekening wilt brengen. Indien mogeJijk gesplitst naar faciliteiten voor het
stembureau (W-zaal, DenH-kamer, kamers 3.82 en 3.89 en uitwijklocatie) en het
Waterschapshuis (kamers 3.89, 3.42 en 3.43).

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw medewerking en gastvrijheid.

Met vriendelijke groet,

S. Bouwman,
projectmanager.


