GEMEENTE BEDUM
Commissie ABZ
AGENDAPUNT

:
:

1 oktober 2015
3

ONDERWERP

:

Aanleg speel- en ontmoetingstuin De Carrousel aan het Burchtplein in
Bedum.

VOORGESTELD
BESLUIT

:

1. Instemmen met het plan en de gebruiksovereenkomst.
2. Instemmen met een financiële bijdrage van € 20.000,-3. Terreindrainage aanbrengen en de kosten voor rekening van de
gemeente nemen.

TOELICHTING

:

Vanuit een buurtinitiatief is op 5 januari 2015 de stichting “Speel- en ontmoetingstuin De
Carrousel” opgericht. De stichting heeft als doel het bevorderen van goede contacten en
saamhorigheid tussen jongeren, ouderen en mensen met een verstandelijke of lichamelijke
beperking.
Hiervoor is al in 2013 het idee ontstaan om het Burchtplein in te richten als speel- en
ontmoetingstuin. Naast de bewoners van de omgeving van het Burchtplein zijn ook Algemeen
Plaatselijk Belang en Stichting Welzijn Bedum actief betrokken bij de plannen.
Het definitieve plan is onlangs aan de gemeente gepresenteerd. Het plan voorziet in de aanleg
van brede wandelpaden, groen, speeltoestellen en ontmoetingsplekken in de vorm van picknicksets en banken. De kosten van dit plan worden geraamd op € 67.000,--.
Er zijn toezeggingen van externe financiers zoals de NAM en de woningstichting “Wierden en
Borgen” voor een bedrag van € 47.000,--.
De stichting vraagt de gemeente om een eenmalige bijdrage van € 20.000,--.
De NAM draag € 20.000,-- bij onder voorwaarde van een even zo grote bijdrage van de
gemeente.
De gemeente heeft dit initiatief vanaf het begin gesteund vanuit haar faciliterende en
stimulerende rol bij initiatieven vanuit burgers en buurten.
Wij hebben een concept gebruiksovereenkomst opgesteld waarin de stichting zich kan vinden.
Uitgangspunt is dat de stichting het beheer en onderhoud van dit terrein op zich zal nemen.
Wij stellen u voor in te stemmen met de gevraagde financiële bijdrage. De kosten kunnen voor
een bedrag van € 9.400,-- gedekt worden uit het nog beschikbare budget niet-krimpgemeentemiddelen. Dan resteert nog een bedrag van € 10.600,--. Wij vragen u voor dit bedrag een
investeringskrediet beschikbaar te stellen en een afschrijvingstermijn van 10 jaar te hanteren. De
kapitaallast kan gedekt worden vanuit een besparing van het niet meer hoeven maaien van het
terrein. Deze besparing bedraagt € 1.904,-- per jaar. Daarmee is de investering van € 10.600,-in ongeveer zes jaar terugverdiend.
De meerjarige effecten nemen we mee bij de voorjaarsnota 2016.

Het fors versoberde plan voorziet niet in de aanleg van drainage. Het terrein is nu vaak al te nat
om te kunnen maaien. Ook zonder herinrichting van dit terrein waren er al plannen om drainage
aan te brengen. Wij stellen u voor hier mee in te stemmen. De kosten zijn begroot op € 12.000,-en kunnen ten laste van het begrotingsproduct aanschaf drainagemateriaal en doorspoelen van
drainage worden gebracht.
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