
 

Openstaande raadsvragen betreffende het beleidsplan 

Buitenspeelruimte, iedereen mag spelen. 
 

 

Algemeen gedeelde vragen 
Inspelen op speelbehoefte van doelgroepen (Algemeen gedeelde vragen) 

Niet iedere doelgroep is specifiek benaderd. Er is bij de uitnodiging naar de bewonerscommissies 

van uit gegaan dat zij vanuit het dorps- en wijkbelang meedenken en -beslissen en daarbij goed 

inzichtelijk hebben welke koers er neergezet moet worden in het beleid. Deze verwachting is bij de 

bijeenkomsten herhaald.  

De gemeente gaat er in eerste instantie dan ook vanuit dat een speelplan rekening houdt met de 

speelbehoeften van iedereen en hen daar actief bij zal benaderen. Mocht dit uit het plan niet 

blijken dan kunnen er (door de gemeente) experts en specifieke doelgroepen  uitgenodigd worden 

(o.a. jongeren, minder validen) om advies te geven en mee te denken bij het opstellen van het 

speelplan, zie paragraaf 4.2. 

 

Veiligheid van formele speeltoestellen per wijk (Algemeen gedeelde vragen) 

De veiligheid moet geborgd worden conform het Attractiebesluit, de gemeente blijft 

eindverantwoordelijk en aansprakelijk. De gemeente voert inspecties uit om de onderhoudsstaat te 

controleren (het bedrag is toereikend). Vanuit het gesprek over de samenwerkingsovereenkomst 

kan de wijk er voor kiezen of zij het reguliere onderhoud willen uitvoeren of niet. De afspraken en 

onderhoudsstaat worden in de samenwerkingsovereenkomst vermeld zodat helder is wat de wijk 

van de IBOR mag verwachten en vice versa. Indien een toestel onveilig is, zal er contact gelegd 

worden met de wijk. Vanuit het gesprek wordt gepraat over de speelbehoeften in de wijk en het al 

dan niet behouden van het toestel. 

 

Specifieke vragen per fractie 
Achterstallig onderhoud van informele speelplekken met oevers/natuurterreinen (SP) 

De informele buitenspeelruimte is de openbare ruimte. De onderhoudsstaat van de openbare 

ruimte wordt bepaald door de beleidsplannen per domein ( water, groen, wegen etc) en het 

daaraan gekoppelde onderhoudsbudget.  Als de onderhoudsstaat lager is dan de ambitie, kan dit 

zijn ontstaan doordat er sprake is achterstallig onderhoud. Voor groenonderhoud is dit het geval, 

daarom heeft de raad daarvoor extra middelen beschikbaar gesteld (periode 2019 t/m 2024). Er 

wordt op dit moment uitvoering gegeven aan het wegwerken van deze achterstanden, ook het 

onderhoud aan de oevers en natuurterreinen worden hierbij bekeken. 

Indien inwoners een specifiek gebied voor ogen hebben waar dit speelt, dan kan daar melding van 

worden gemaakt bij de gemeente.  

 

Waarom zijn de opties uit bijlage 8 niet voorgelegd aan de raad? 

De wens vanuit de bijeenkomsten was om de verwijdering en de veiligheid te borgen. De gemeente 

neemt passend op de begroting haar verantwoordelijkheid bij het verwijderen van de 

speeltoestellen. Indien de veiligheid in gevaar komt, zal het toestel verwijderd moeten worden of 

de begroting het toelaat of niet. Beide opties liggen materieel gezien dichtbij elkaar.  

 

Communicatie tbv budgetverdeling naar inwonertal per wijk (SP) 

Voor de bijeenkomst zijn alle bewonerscommissies uitgenodigd. Vanuit de bijeenkomsten is 

duidelijk geworden dat iedereen moet kunnen spelen ongeacht enige voorkeuren qua beperking, 

leeftijd of financieel perspectief. Daarnaast is vanuit de drie voormalige gemeenten een 



onevenwichtige verdeling ontstaan van speeltoestellen over de huidige gemeente; een koppeling 

maken met de speeltoestel op locatie is geen mogelijkheid. 

Om een evenredige verdeling van speeltoestellen over de gemeente (waarbij iedereen mag spelen) 

kansrijk te maken, is het te koppelen aan het aantal inwoners per wijk het instrument. De 

wijkindeling is afkomstig van de CBS-wijkindeling. Nadeel van het instrument is er voor enkele 

wijken minder budget is dan voorheen.  

Vanuit het spelen wordt echter niet gedacht in harde wijkgrenzen qua speellocatie. Iedere 

leeftijdscategorie heeft zijn eigen actieradius en speelbehoefte. Dit kan betekenen dat een wijk 

speelvoorzieningen heeft die door kinderen benut worden  die uit andere wijken komen. Dit beleid 

stimuleert wijken om met elkaar in overleg te treden en de verbinding met elkaar te zoeken om 

goede speellocaties te realiseren. 

Bovenstaande is bij beide bijeenkomsten besproken en via de mail gedeeld met alle 

bewonerscommissies (ook die niet aanwezig waren). De laatste notulen (bijlage 8) zijn verzonden 

op 11 juli 2019. Na vaststelling van het college is het beleid ter inzage gelegd en zijn de bedragen 

zichtbaar geworden (26 september 2019 tot en met woensdag 30 oktober 2019) waarover de 

bewonerscommissies op 26 september een mail hebben gehad.  

 

Het komende jaar is een financieel overgangsjaar. (SP) 

Om de veiligheid van de speeltoestellen te borgen, blijven vooralsnog de huidige budgetten bij de 

wijken bestaan. Deze overgangsfase kan omdat niet iedere wijk per direct haar speellocaties gaat 

aanpakken en daarmee de hoeveelheid speeltoestellen bijna gelijk blijven. 

In de samenwerkingsovereenkomst wordt rekening gehouden met het nieuwe bedrag en het 

maatwerk voor 2020. 

 

Uitwerkingsplan: communiceren en faciliteren (SP) 

Na vaststelling van het beleid, zal er afdoende gecommuniceerd worden over het speelplan en zal 

de gemeente ondersteunen waar nodig.  

 

Ervaringen en evaluatie gebiedsregisseurs (SP) 

Het college komt separaat terug op dit onderwerp. 

 

Gelijkwaardige gesprekken - gestandaardiseerde overeenkomsten met maatwerk (SP) 

De ene wijk wil sneller inspelen op het beleid dan de andere, maar met alle wijken worden 

gesprekken aangegaan om te bepalen wie het onderhoud van de toestellen gaat doen (de gemeente 

of de wijk). De samenwerkingsovereenkomsten zijn hetzelfde om zo hetzelfde gesprek te kunnen 

voeren. Het format biedt wel verschillende maatwerkmogelijkheden omdat niet iedere wijk 

hetzelfde is. 

Wijken die niet proactief zijn, zullen in een later stadium benaderd worden, behalve als blijkt dat 

de onderhoudsstaat dermate slecht is dan is er eerder een gesprek gewenst. De uitwerking maakt 

onderdeel uit van het uitwerkingsplan.  

 

Stimuleren buitenspelen (PvdA) 

Hoe de gemeente haar inwoners in het kader van positieve gezondheid kan stimuleren om naar 

buiten te gaan is een sociaal respectievelijk gezondheidsvraagstuk. Dit laten we terugkomen bij de 

volgende communicatie rondom dit onderwerp.  

 

Beschikbaarheid van het onderhoudsbudget voor de wijk (PvdA) 

Zodra het beleid vastgesteld is, kunnen de samenwerkingsovereenkomsten gemaakt worden en kan 

de wijk er voor kiezen om het onderhoud te doen en daarvoor een financiële vergoeding te krijgen. 

 


