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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp:
Beheer speelvoorzieningen 2016-2019
Voorgestelde besluit:
1. Het beheer van speelvoorzieningen conform adviesnota
Beheer speelvoorzieningen 2016 – 2019 uit te voeren;
2. Het onderhoudsbudget speeltuinen, met ingang van 2016 te verlagen tot
€ 31.000,--;
3. Een subsidieregeling vast te stellen voor initiatieven voor speelvoorzieningen
in de periode 2016-2019, en daarvoor het restant vervangingsbudget
speelvoorzieningen in te zetten;
4. Een egalisatiereserve onderhoud speelterreinen in te stellen, en tevens om de
gemiddelde exploitatielasten (onderhoudskosten) van de speeltuinen vast te
stellen op € 38.361;
5. Jaarlijks het saldo tussen de werkelijke lasten en dit vastgestelde bedrag te
egaliseren met de egalisatiereserve;
6. Het structurele voordeel van dit voorstel ad € 10.350 toe te voegen aan het
begrotingsresultaat.

Inleiding
Uitgangspunt van het nieuwe beleid is, naast de aanwezigheid van voldoende,
veilige en uitdagende speelvoorzieningen in de gemeente Winsum, het stimuleren
van
burgerparticipatie en het ondersteunen van burgers bij initiatieven. Dit past bij
brede maatschappelijke ontwikkelingen en sluit aan bij het beleid van dit college
burgers meer verantwoordelijkheden te geven bij het inrichten van de eigen
leefsituatie en het ondersteunen daarbij.
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Om dit mogelijk te maken willen we het beschikbare budget grotendeels inzetten
in de vorm van een subsidieregeling die het inwoners mogelijk maakt om
eenvoudig kleinschalige aanpassingen aan een speelvoorziening uit te (laten)
voeren en een startbedrag biedt bij grootschalige initiatieven. Op deze manier
proberen we de gedeelde verantwoordelijkheid die zowel gemeente als inwoners
hebben voor de invulling van de directe leefomgeving vorm te geven. Naast een
doelmatig regulier beheer is dit een belangrijk onderwerp van de notitie. De
adviesnota Beheer speelvoorzieningen 2016 – 2019 beschrijft de huidige situatie
en geeft inzicht in het toekomstige beheer.
Juridische aspecten
De gemeente heeft als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte een
zorgplicht. In de notitie wordt aangegeven hoe we om gaan met de juridische
vraagstukken in verband met de zorgplicht die we als gemeente als eigenaar en
beheerder van de openbare ruimte hebben. Ook wordt ingegaan op het begrip
staatssteun.
Probleem
De exacte afschrijving van speeltoestellen is niet nauwkeurig te bepalen. Dat
maakt de vaststelling van benodigd budget lastig. Dit wordt versterkt doordat de
behoefte aan speeltoestellen en plekken niet constant hetzelfde is.
Met het ouder worden van speeltoestellen zullen de kosten opnieuw toenemen.
Doelstelling en randvoorwaarden
Het beheer borgt in de eerste plaats een veilige speelplek met een veilige
inrichting.
Behalve veilig moet een speelplek vooral leuk zijn. De inrichting moet uitdagend
genoeg zijn en gericht op de verschillende doelgroepen.
Mogelijke maatregelen en oplossingen
Veiligheid kan niet 100% worden gegarandeerd maar wordt grotendeels
geborgd door regelmatig te inspecteren en afwijkingen adequaat op te lossen.
Door bij keuzemomenten kinderen, ouders en andere belanghebbenden zoveel
mogelijk te betrekken bij planvorming ontstaat maatwerk. Door ruimte te bieden
aan initiatieven wordt de invloed van inwoners op speelvoorzieningen
vergroot.
Door het beschikbaar stellen van het restant vervangingsbudget voor zowel
initiatieven als reguliere vervanging blijft het mogelijk tot 2019 flexibel in te
spelen op zowel initiatieven als noodzakelijk geachte vervangingen.
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Door gebruik te maken van een egalisatiereserve voor het onderhoud kunnen de
kosten tot 2019 normaliter goed worden opgevangen. Daarna kan overwogen
worden het budget aan te passen.

Financiële consequenties
De voorgestelde aanpak vraagt tot 2019 geen nieuw budget. Het voorstel betreft
in financiële zin het herbestemmen van eerder beschikbaar gestelde middelen. Dit
betreft het restant vervangingsbudget van 2013 en 2014.
Voor onze begrotingspositie betekent dit dat er sprake is van een structurele
verlaging van het onderhoudsbudget van € 10.350. Voorgesteld wordt dit
bedrag ten gunste te laten komen van ons begrotingssaldo.
Communicatie
Communicatie speelt vooral een rol wanneer een speelplek opnieuw ingericht
wordt. Samenwerking met belanghebbenden zal steeds het uitgangspunt zijn.
Onze inwoners zijn de voorgestelde werkwijze niet gewend. We willen daarom
o.a. via de website informatie geven over de mogelijkheden.
Uitvoering
In beginsel is de voorgestelde aanpak niet afwijkend van de bestaande aanpak.
Nieuw is de vorming van een egalisatiereserve ten behoeve van onderhoud en
het beschikbaar stellen van co-financiering.
Bijlagen:
Adviesnota Beheer speelvoorzieningen 2016–2019
Subsidieregeling speelvoorzieningen 2016-2019

Burgemeester en wethouders van Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester
drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer: 15
Vergadering: 27 september 2016
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op het bepaalde in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

besluit:
1. Het beheer van speelvoorzieningen conform adviesnota
Beheer speelvoorzieningen 2016 – 2019 uit te voeren;
2. Het onderhoudsbudget speeltuinen, met ingang van 2016 te verlagen tot
€ 31.000,--;
3. Een subsidieregeling vast te stellen voor initiatieven voor speelvoorzieningen
in de periode 2016-2019, en daarvoor het restant vervangingsbudget
speelvoorzieningen in te zetten;
4. Een egalisatiereserve onderhoud speelterreinen in te stellen, en tevens om de
gemiddelde exploitatielasten (onderhoudskosten) van de speeltuinen vast te
stellen op € 38.361;
5. Jaarlijks het saldo tussen de werkelijke lasten en dit vastgestelde bedrag te
egaliseren met de egalisatiereserve;
6. Het structurele voordeel van dit voorstel ad € 10.350 toe te voegen aan het
begrotingsresultaat.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van 27 september 2016.
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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