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1. Inleiding 

Achtergrond 
Vanwege bezuinigingen is de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de 
speelvoorzieningen in de gemeente De Wolden met ingang van 2008 overgedragen aan 
particuliere organisaties (vaak speeltuinverenigingen). Ondanks het feit dat het inrichten 
van speelvoorzieningen geen wettelijke verplichting is, heeft de gemeenteraad destijds 
wel uitgesproken dat ze wil en moet zorgdragen voor de veiligheid van de kinderen die 
spelen op de speeltoestellen die verankerd zijn in gemeentegrond. Om die reden voert de 
gemeente de jaarlijkse veiligheidsinspectie uit. De resultaten van deze inspecties worden 
aan de betrokken verzonden. De dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse inspectie zijn via 
de beheerovereenkomst gedelegeerd. Reparaties, renovaties of de aanleg van een 
speelvoorziening is bij de particuliere organisaties neergelegd. De gemeenten heeft niet 
meer een actieve rol voor de instandhouding van de speelvoorzieningen. 

Deze wijziging in beleid heeft als gevolg dat de gemeente weinig geld meer heeft voor 
beheer en onderhoud. Afgesproken is dat wanneer er geen particuliere organisaties zijn 
die het beheer en onderhoud van de gemeente willen en kunnen overnemen, de 
speelvoorzieningen verwijderd worden. De gemeente kan het zich namelijk niet 
permitteren om toestellen die niet worden beheerd en onderhouden in de openbare 
ruimte te laten staan. 

Sinds het speelruimtebeleid in 2008 is ingevoerd concentreert de gemeente zich op 
cofinanciering bij nieuwe initiatieven en renovatie van speelvoorzieningen. Het initiatief 
om te komen tot de renovatie of aanleg van een speelvoorziening ligt bij de burger. Voor 
initiatiefnemers wordt zodoende de mogelijkheid gecreëerd fondsen te werven. Verder 
kunnen belanghebbenden altijd bij de gemeente terecht bij vragen, voor advies en 
informatie. 

Evaluatie speelruimtebeleid 
In 2020 is het speelruimtebeleid geëvalueerd. In bijlage 1 is de rapportage toegevoegd. 
De uitkomsten van deze evaluatie zijn in 2020 geanalyseerd. Daaruit is het volgende 
naar voren gekomen: 
• De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de speelvoorzieningen is, middels 

de afgesloten overeenkomsten, neergelegd bij de particuliere organisaties. 
• Het areaal speeltoestellen is sterk verouderd. Bijna 50% van de speeltoestellen zal in 

de periode tot en met 2023 moeten worden vervangen met een gemiddelde 
vervangingsopgave per jaar van € 212.320,-. Mocht hieraan geen uitvoering worden 
gegeven, dan heeft de gemeente de niet veilige speellocaties op, conform de 
afspraken die bij de totstandkoming van het huidige beleid zijn gemaakt. 

• Particuliere organisaties hebben behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van 
meerjaren vervangings- en/of uitvoeringsplannen, maar ook uit bij de uitvoering van 
reparaties. 

• Scholen willen graag dat de gemeente financieel bijdraagt voor de instandhouding 
van schoolpleinen. Scholen geven aan dat schoolpleinen steeds vaker ook buiten 
schooltijd worden gebruikt en niet alleen door kinderen. Om die reden pleiten de 
scholen om de term schoolplein te vervangen door buurtplein. 

Huidige werkwijze 
In de dorpen in De Wolden liggen 69 speellocaties. De verantwoordelijkheid voor de 
instandhouding van deze speelvoorzieningen ligt bij 16 speeltuinverenigingen. De 
speeltuinverenigingen onderhouden samen ruim 400 speeltoestellen. 
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Voor de instandhouding van de speelvoorzieningen heeft de gemeente 2 
exploitatiebudgetten beschikbaar. 
1. Jaarlijks is ruim € 15.000 beschikbaar om speeltuinverenigingen financieel te 

ondersteunen bij de aanschaf van materialen voor reparaties aan de speeltoestellen. 
De materialen worden bij de gemeente besteld naar aanleiding van de uitgevoerde 
vei I ig heidsi nspectie. 

2. Jaarlijks is € 16.500 beschikbaar om speeltuinverenigingen te ondersteunen bij de 
vervanging van verouderde speeltoestellen. Dit budget kunnen de 
speeltuinverenigingen als zijnde cofinanciering benutten, waarbij de voorwaarde geld 
dat de gemeente voor de helft bijdraagt aan de vervanging van een speeltoestel en 
de vereniging de andere helft van de kosten voor haar rekening neemt. 
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2. Scenario'snieyyyeyerkyyijze 
Naar aanleiding van deze evaluatie en de aanvullende analyse zijn een drietal scenario's 
uitgewerkt. Deze scenario's beschrijven diverse varianten om de achterstand in de 
vervangingsopgave bij de speelvoorzieningen in de openbare ruimte te herstellen. De 
scenario's onderscheiden zich onderling door de rollen en verantwoordelijkheden van de 
verenigingen en de gemeente. 

In bijlage 2 zijn de scenario's (incl. voor- en nadelen) weergegeven. Hieronder is een 
nadere beschrijving gegeven van de voorgestelde scenario's. Na de beschrijving van de 
scenario's wordt ook de een toelichting gegeven op de kolommen "budget" en 
"verhouding bijdrage cofinanciering". 

Beschrijving van de scenario's 

Scenario 1 Speeltuinverenigingen bepalen o.b.v. de veiligheidsinspectie de vervangingsopgave 

Dit scenario is gelijk aan de huidige situatie. Op basis van de toegestuurde 
veiligheidsinspectie worden de speeltuinverenigingen in de gelegenheid gesteld een 
cofinancieringsaanvraag in te dienen voor vervanging van de benodigde speeltoestellen. 

Scenario 2 Veiligheidsinspectie i.c.m. leeftijd speeltoestellen bepaalt de vervangingsopgave, 
waarbij veiligheidsinspectie prioriteit krijgt 

Jaarlijks stuurt de gemeente de resultaten van de uitgevoerde veiligheidsinspectie naar 
de speeltuinverenigingen. Uit de inspectieresultaten blijkt welke speeltoestellen in dat 
jaar vervangen moeten worden. Naast deze resultaten speelt de leeftijd van de 
speeltoestellen ook een rol bij de beoordeling welke speeltoestellen vervangen moeten 
worden. Voor sommige speeltoestellen geldt dat ze tijdens de veiligheidsinspectie (nog) 
niet zijn afgekeurd, maar dat de leeftijd en verdere status van het toestel ervoor zorgt 
dat het ook niet meer loont het speeltoestel op te knappen. Het vervangen van het 
speeltoestel is dan vaak een duurzamere keuze. Op basis van deze informatie adviseert 
de gemeente de verenigingen, bij het toesturen van de inspectiegegevens, een 
cofinancieringsaanvraag in te dienen voor de aangewezen speeltoestellen. Of de 
vereniging uiteindelijk een aanvraag indient is aan de vereniging. 

Scenario 3 Veiligheidsinspectie in combinatie met de leeftijd van speeltoestellen bepaalt 
vervangingsopgave 

Uit de evaluatie is een urgentielijst opgesteld voor vervanging van de speeltoestellen op 
basis van de leeftijd van de speeltoestellen. Hierbij zijn in eerste instantie de 
speeltoestellen geselecteerd op verwacht vervangjaar. Vervolgens is de lijst gesorteerd 
op bouwjaar van de speeltoestellen. Uit deze lijst blijkt dat een aantal speellocaties vaker 
voorkomen dan andere locaties. De speeltoestellen op de locaties die het vaakst 
voorkomen op de lijst hebben de meeste urgentie om te worden vervangen. 
Daarnaast wordt jaarlijks een veiligheidsinspectie uitgevoerd. Hieruit volgt een lijst van 
speeltoestellen die vervangen moeten worden. 
Op basis van deze gegevens neemt de gemeente contact op met de betreffende 
speeltuinvereniging en gaat in samenwerking met de vereniging een meerjarenplan 
opstellen waarin de visie van het dorp/de wijk staat v.w.b de toekomst van de 
speelvoorzieningen op die locatie. Op basis van deze visie wordt vervolgens uitvoering 
gegeven aan de vervangingsopgave. Hierbij worden de speellocaties kritisch tegen het 
licht gehouden en ook het aantal speeltoestellen. Op deze wijze draagt de gemeente haar 
steentje bij in de instandhouding van de speelvoorzieningen. Tijdens de evaluatie hebben 
de speeltuinverenigingen hier nadrukkelijk om verzocht. 
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Budget 
Uit de evaluatie blijkt dat op basis van de verwachte vervangingstermijn een jaarlijkse 
investering benodigd is van € 212.320 voor de instandhouding van speeltoestellen. Dit 
betreft een theoretische benadering van de vervangingsopgave op basis van de leeftijd 
van speeltoestellen. In de praktijk blijkt uit de jaarlijkse veiligheidsinspectie de noodzaak 
voor het vervangen van speeltoestellen. De leeftijd van een speeltoestel zegt dan niet 
altijd alles. Wel is het natuurlijk zo dat de leeftijd van een speeltoestel maakt dat dure 
reparaties aan dergelijke speeltoestellen niet meer duurzaam zijn. 

Op basis van de bestaande verhouding in de bijdrage voor cofinanciering geldt dat van de 
genoemde € 212.320,- de vereniging de helft moeten bijdragen. De verenigingen moeten 
in dit geval dus € 106.160,- jaarlijks beschikbaar hebben. Dat is een illusie. Om die reden 
wordt bij scenario 3 een andere verhouding voor de bijdrage cofinanciering geadviseerd. 

Het verschil tussen het huidig beschikbare budget € 16.500 en de genoemde € 212.320 
is niet reëel. Het feit dat in De Wolden een achterstand is in de vervanging van 
speeltoestellen is helder. De vraag is op welke manier hier op een adequate manier 
invulling aan gegeven kan worden om zodoende de achterstand over een langere termijn 
in te halen. Als tussenvariant is daarom scenario 2 opgesteld, waarbij de gemeente 
jaarlijks een budget beschikbaar moet stellen van € 60.000 

Verhouding bijdrage cofinanciering 
De huidige cofinancieringsbijdrage bedraagt 50%. Dit betekent dat de 
speeltuinverenigingen evenveel aan de vervanging van speeltoestellen bijdragen als de 
gemeente. Gezien de hoogte van de benodigde vervangingsopgave (€ 212.320,-) is het 
niet reëel te veronderstellen dat de verenigingen hiervan de helft op de bankrekening 
beschikbaar hebben voor de vervanging van speeltoestellen. Een verhouding waarbij de 
gemeente de meerkosten voor haar rekening neemt is dan reëler. Hierbij valt te denken 
aan een verhouding van 60/40 of 70/30. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente 60% 
of 70% van de kosten van de vervangingsopgave voor haar rekening neemt en de 
speeltuinvereniging 40% of 30%. Ondanks het feit dat dit jaarlijks nog een hoog bedrag 
voor de verenigingen blijft om bij te dragen, kunnen zij wel gebruik maken van de 
diverse beschikbare fondsen. 

Schoolpleinen 
Tijdens de evaluatie van het speelruimtebeleid hebben de scholen een pleidooi gehouden 
om schoolpleinen om te bouwen naar buurtpleinen. Als gevolg hiervan hebben de scholen 
de nadrukkelijke wens uitgesproken de verantwoordelijkheid voor de instandhouding van 
de speelvoorzieningen op schoolpleinen bij de lokale speeltuinverenigingen te beleggen. 
Hieraan zitten een aantal "haken en ogen" die eerst verder moeten worden uitgewerkt 
voordat hiervoor een keus kan worden gemaakt. Overwegingen die dan verder doordacht 
moeten worden zijn: 

• Op welke manier wordt omgegaan met de bijdrage die scholen jaarlijks van het Rijk 
ontvangen voor de instandhouding van het schoolplein. 

• De kosten voor de instandhouding van de speelvoorzieningen komen dan 
(gedeeltelijk) ook voor rekening van de gemeente. Hier is op dit moment het budget 
niet (volledig) op berekend. 

• Wanneer de verantwoordelijkheid voor de speelvoorzieningen op schoolpleinen 
verschuift naar de lokale speeltuinverengingen dienen de ouderraden van de scholen 
hierbij een nadrukkelijke rol te krijgen 

Omdat deze onderdelen een verdere uitwerking vragen zijn de speelvoorzieningen op 
schoolpleinen verder buiten beschouwing gelaten. Hierover dient in een later stadium 
afzonderlijke besluitvorming plaats te vinden. 
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Spee!bossen en belevenispaden 
In de gemeente De Wolden liggen een aantal speelbossen en belevenispaden. Deze 
bossen en paden bevinden zich op plekken waarvan de gemeente geen eigenaar is, maar 
waaraan de gemeente vaak wel een financiële bijdrage levert. Omdat de speelbossen en 
belevenispaden zich niet op het terrein van de gemeente bevinden, zijn de afspraken, 
zoals de gemeente deze heeft afgesloten met speeltuinverenigingen, niet van toepassing. 
De plaatselijke vrijwilligersgroep wordt geadviseerd in deze gevallen goede afspraken te 
maken met de eigenaar van het terrein. De gemeente is in wezen in deze situaties geen 
partij. 

Omdat in de praktijk gebleken is dat niet bij alle speelbossen en belevenispaden de 
afspraken, taken en verantwoordelijkheden goed zijn vastgelegd, worden in een 
afzonderlijk traject de gemaakte afspraken, taken en verantwoordelijkheden bij de 
speelbossen en belevenispaden geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie gaat 
de gemeente samen met de diverse vrijwilligersgroepen bespreken welke zaken 
(aanvullend) geregeld moeten worden om het risico op aansprakelijkheidsstellingen te 
minimaliseren. 

Voorstel 
Op basis van bovenstaande wordt voorgesteld uitvoering te geven aan scenario 2. Bij 
scenario 2 blijft het oorspronkelijke uitgangspunt van kracht, omdat de 
verantwoordelijkheid voor de instandhouding van speelvoorzieningen bij particuliere 
organisaties blijft liggen. Bij scenario 1 (huidige situatie) loopt de vervangingsopgave 
verder op en scenario 3 past niet bij de beleidskeuze in 2018 en ook niet bij de huidige 
financiële positie van de gemeente. 

Financiële gevolgen 
Om uitvoering te geven aan scenario 2 wordt voorgesteld structureel € 67.500 op te 
nemen als investeringskrediet. Dit investeringskrediet bestaat uit 2 delen, namelijk 
1. €60.000 voor cofinanciering om verenigingen te ondersteunen in de 

vervangingsopgave, en 
2. €7.500 aan personele uren voor de ondersteuning van de verenigingen bij de 

cofinancieringsaanvragen. 

In de huidige situatie is het zo dat het budget (€ 16.500,-) voor de vervanging van 
speeltoestellen is opgenomen in de exploitatiebegroting. Als gevolg van het beschikbaar 
stellen van een investeringskrediet voor de vervanging van speeltoestellen kan het 
beschikbare exploitatiebudget structureel worden verlaagd met € 16.500,-. 

Let wel: De structurele dekking van de kapitaallasten kan niet plaatsvinden uit het 
vervallen van bovengenoemd exploitatiebudget. Onderliggend voorstel betreft derhalve 
een uitzetting van de begroting. Dekking moet plaatsvinden binnen de stelpost 
kapitaallasten die beschikbaar is voor de investeringen van 4 mln per jaar. Mitsdien dit 
ten koste gaat van andere investeringen. 

De besluitvorming over deze financiële gevolgen wordt meegenomen bij de integrale 
afweging bij de programmabegroting 2021-2024. 
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Inleiding -  Aanleiding Doel 
Sinds 2008 is de zorg voor de speelvoorzieningen overgedragen aan Het uitgangspunt blijft dat de verantwoordelijkheid voor de speelvoorzieningen bij 
speeltuinverenigingen1 en scholen. Met het merendeel van deze partijen is destijds speeltuinverenigingen en scholen ligt. De gemeente faciliteert waar nodig en draagt 
een overeenkomst afgesloten. beperkt financieel bij aan de instandhouding van de speelvoorzieningen. 

De aanleiding voor deze overdracht was een bezuinigingsopgave. Omdat het voorzien in 
speelvoorzieningen geen wettelijke taak van gemeenten is, zijn de speelvoorzieningen 
hieraan niet ontkomen. Om de bezuiniging te kunnen realiseren, zonder afbreuk 
te doen aan het aantal en de kwaliteit van de speelvoorzieningen, is een andere 1. 
invulling gezocht voor het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen. Hierbij is 
nadrukkelijk gekeken naar de wijze waarop particulieren hierin een rol kunnen vervullen. 2. 
Uiteindelijk zijn de afspraken tussen de gemeenten en de speeltuinverenigingen met 3. 
betrekking tot het beheer, onderhoud en de inspectie van speeltoestellen vastgelegd 
in beheerovereenkomsten. 

Het doel van de evaluatie is het in beeld brengen waar we nu staan, voor wat betreft 
de thema's: 

Bij deze nieuwe vorm ondersteunt de gemeente de speeltuinverenigingen 
door enerzijds cofinanciering beschikbaar te stellen bij nieuwe initiatieven en 
renovaties. Anderzijds heeft de gemeente een beperkt budget beschikbaar 
waar speeltuinverenigingen gebruik van kunnen maken voor het bestellen van 
onderdelen voor het repareren van de toestellen. De jaarlijkse veiligheidsinspectie 
voert de gemeente uit, waarna de resultaten hiervan aan de betrokkenen van de 
speeltuinverenigingen worden verstuurd. 

Na ruim tien jaar deze werkwijze te volgen, merkt de gemeente dat niet alle 
speeltuinverenigingen en scholen weten dat zij een overeenkomst hebben afgesloten 
met de gemeente. Organisaties die wel bekend zijn met de overeenkomst, maken 
niet allemaal gebruik van de gemeentelijke regelingen. Als gevolg hiervan komt 
uit de veiligheidsinspectie naar voren dat het aandeel verouderde en afgekeurde 
speeltoestellen steeds meer toeneemt. De gemeente wil te weten komen of 
door deze toenemende vervangingsopgave de continuïteit/ voortbestaan van de 
speeltuinverenigingen onder druk staat. Ook hoort de gemeente steeds vaker dat de 
organisaties moeite hebben met de verantwoordelijkheid. 

Voor de basisscholen geldt verder dat onvoldoende duidelijk is met welke school 
een overeenkomst is afgesloten. Dit maakt het lastig de scholen op de juiste wijze te 
ondersteunen. Bovendien zijn hierdoor de afspraken met de scholen niet gelijk. 

Deze zaken zijn voor de gemeente aanleiding het speelruimtebeleid te evalueren. 

Het beleidssysteem (beheerovereenkomsten, recht van opstal, verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid) 
Financieel 
Ervaringen vrijwilligers speeltuinverenigingen en scholen/ambtenaren 

De huidige systematiek/afspraken worden in beeld gebracht en waar nodig wordt 
advies gegeven om deze aan te scherpen, om zodoende tot een toekomstbestendig 
speelruimtebeleid te komen. 

Opzet evaluatie en rapport 
De evaluatie bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerste is gekeken naar het 
huidige beleidssysteem (de overeenkomsten). Ten tweede is gekeken naar de 
financiële situatie, welke budgetten zijn beschikbaar en wat is de vervangingsopgave. 
Ten slotte heeft een participatietraject plaatsgevonden. Zo is een vragenlijst verspreid 
onder de verschillende speeltuinverenigingen en scholen. Vervolgens zijn twee 
overlegmomenten georganiseerd, één voor de speeltuinverenigingen en één voor de 
basisscholen. Deze overleggen vormen een verdiepingsslag op de resultaten van de 
vragenlijsten. 

In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van bovenstaand proces 
samengevat. Hoofdstuk twee gaat over de huidige stand van zaken, ten aanzien van 
de overeenkomst, (de vervanging van) het huidige areaal aan speeltoestellen en de 
financiën. In dit hoofdstuk worden ook bevindingen weergegeven ten aanzien van 
verantwoordelijkheid /aansprakelijkheid op basis van de bestaande overeenkomst. 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten vanuit het participatietraject met 
speeltuinverenigingen toegelicht. Hoofdstuk 4 gaat in op de resultaten vanuit het 
participatietraject met de basisscholen. Het laatste hoofdstuk is de conclusie, hierin 
volgen aanbevelingen voor versterken of aanpassen van de huidige regeling. Aan 
het rapport zijn verschillende bijlages toegevoegd, onder andere gedetailleerde 
beheergegevens en verslagen van het participatietraject. 

1. Met de term speeltuinvereniging worden alle type particuliere organisaties bedoeld 
(stichtingen, verenigingen of dorpsbelangen). 
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Huidige stand van zaken 

2.1 De overeen komst 
Met het merendeel van de speeltuinverenigingen en basisscholen is een overeenkomst 2.1.4 Keuring, inspectie en toezicht 
afgesloten. Verschillende aspecten komen naar voren in deze overeenkomst. Hieronder • De gemeente draagt zorg voor een jaarlijkse keuring van de speeltoestellen. De 
wordt globaal de inhoud van de overeenkomst toegelicht. kosten van de keuring komen voor rekening van de gemeente. Van de resultaten 

van de jaarlijkse keuring van de speeltoestellen zal de gemeente een afschrift aan 
de verenigingen toezenden. 
De vereniging draagt er zorg voor dat er ieder kwartaal een inspectie voor het 
opsporen van zichtbare gebreken plaatsvindt. De bevindingen worden vastgelegd 
in een rapport. De gemeente ontvangt een afschrift van het rapport van de 
kwartaalinspecties. 
De vereniging draagt er zorg voor dat er in de periode maart tot en met november 
maandelijks visuele controles worden uitgevoerd voor het opsporen van kleine 
gebreken en vernielingen. 
Door deze controles moet worden voorkomen dat er onveilige of onwenselijke 
situaties niet kunnen ontstaan of niet blijven voortbestaan. 

2.1.1 Gebruik 
Voorwaarde om de overeenkomst af te sluiten is dat het speelterrein openbaar • 
toegankelijk moet zijn. 

2.1.2 Beheer, onderhoud en reparaties 
• De vereniging treedt op als beheerder, zij draagt zorg voor het groot onderhoud • 

en de reparaties aan de op het terrein staande speeltoestellen. 
• De gemeente stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar ter hoogte van ruim €15.000, 

voor het onderhoud van de speeltoestellen. Verenigingen en scholen kunnen hier • 
aanspraak op maken. 

• Verenigingen en scholen dragen zorg voor het klein onderhoud. Werkzaamheden 
als: schilderen van toestellen, maaien of bijzaaien van het gras rondom 2.1.S Overige 
speeltoestellen, verwijderen van afval, legen van prullenbakken en het egaliseren, • De vereniging is bij notariële akte opgericht en staat ingeschreven in het 
vervangen of bijvullen van zandbakzand en/of bodemmateriaal. handelsregister. 

• De vereniging draagt zorg voor het groot onderhoud en de reparaties aan de • De vereniging sluit op eigen kosten een verzekering af tegen wettelijke 
op het terrein staande speeltoestellen. De vereniging kan het groot onderhoud aansprakelijkheid. 
uitbesteden aan de gemeente De Wolden. De kosten van het groot onderhoud • In de overeenkomst is opgenomen dat bij een wijziging van de speelplek de 
komt voor rekening van de gemeente. vereniging een inspraak organiseert met kinderen en ouders. 

• De vereniging is verantwoordelijk voor het bijhouden en bewaren van het logboek. • De gemeentedraagtzorgvooreenjaarlijkseevaluatiewaarin de gemaakte afspraken 
• Het periodiek machinaal maaien van het gras geschiedt door de gemeente tussen de vereniging en de gemeente en de uitgevoerde werkzaamheden aan de 
• Het onderhoud van beplanting en singels geschiedt door de gemeente. Evenals orde komen. Hierbij zal worden overwogen of het huidige speelruimtebeleid dient 

het onderhoud aan hekwerken en afscheidingen, voor zover deze door of op te worden bijgesteld. 
verzoek van de gemeente zijn geplaatst. 

2.1.3 Vervangingen toestellen 
Bij het vervangen van speeltoestellen is het mogelijk om bij de gemeente een verzoek 
tot cofinanciering in te dienen. Verzoeken tot cofinanciering moeten jaarlijks voor een 
bepaalde datum worden ingediend, waarna de gemeente het beschikbare budget in 
dat jaar verdeeld over de ingediende aanvragen. 
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Huidige stand van zaken o·· 
2.2 De voorzieningen 

2.2.1 Het areaal 
In het beheersysteem van de gemeente staan 83 locaties geregistreerd. In 14 gevallen 
gaat het om schoolpleinen van basisscholen*. De overige 69 locaties zijn reguliere 
speel- en sportplekken. Deze locaties zijn verder te definiëren: 

• 18 kleine speelplekken (voor direct omwonenden) 
• 41 grote speelplekken (ingericht voor de hele buurt/het dorp) 
• 10 losse sportplekken (dus geen speeltoestellen) 
In enkele gevallen is een speeltuinvereniging verantwoordelijk voor het beheer van een schoolplein. 

2.2.2 Speeltuinverenigingen en scholen 
In zeventien dorpen zijn 16 speeltuinverenigingen actief, de helft beheert een of twee 
locaties. De overige acht speeltuinverenigingen hebben, variërend van drie tot wel 
veertien locaties, in hun beheer. Speeltuinvereniging Nije West (Zuidwolde) bestaat 
sinds 2019 niet meer. Het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen in deze 
buurt is derhalve weer overgedragen aan de gemeente. Om deze reden onderhoudt 
de gemeente deze speeltoestellen, zolang ze nog voldoende veilig zijn. Mochten ze 
tijdens de veiligheidsinspectie niet meer veilig blijken te zijn, en er melden zich geen 
nieuwe vrijwilligers, dan worden ze door de gemeente verwijderd. 

Op de schoolpleinen bij de basisscholen in de gemeente staan ook speeltoestellen die 
de ene keer vallen onder de verantwoordelijkheid van een speeltuinvereniging en een 
andere keer is de school zelf verantwoordelijk voor het schoolplein. 

Hiernaast is een overzicht weergegeven van de verschillende speeltuinverenigingen 
en scholen. Hier is onder ander aangegeven in welke dorpen zij actief zijn, of zij een 
overeenkomst met de gemeente hebben afgesloten en hoeveel locaties zij in beheer 
hebben. 

Aantal locaties 
Plaats Organisatie in beheer Overeenkomst 
Drogteropslagen Dorpsbelangen 1 ja -- --- l Kerkenveld SV De Bulties 1 ja 
Alteveer SV Ons Domein s ja - 
Fort Dorpsbelangen 2 ja ---- 
Veeningen SV Kindervreugd 2 ja - 
Linde SV Oens Hoekie 2 onbekend . - - -- - --· 
Zuidwolde SV Beatrixplantsoen 1 __ ja - 
Zuidwolde SV 'd Olde Nes 3 ja ~ 
Zuidwolde SV Middelveen 7 ja - - Zuidwolde SV Nije West 2 nee -- 
Zuidwolde SV Overmarsen + Weth. Klunderstraat 4 ja -- 
de Wijk SV De Speulhorst s ja -- - 
Ruinen SV Ravotti 14 " -~ 

Oosteinde SV Oenze Speulplek (incl. school) 3 ja 
Ruinerwold Sv De Woldklimmers 9 ja 
Koekangerveld Stichting De Veldhoek 1 ja -~·-- e 

Koekange SV De Hommel 2 ja 
Drogteropslagen OBS De Klimtoren 1 ja 
Kerkenveld OBS De Bosrand 1 ja --- - 
Veeningen OBS Het Veldboeket 2 ja - - - ~- ~-- 
de Wijk IKC De Horst 1 ja - 
Ruinerwold CBS De Arendsvleugel 1 ja 
Koekange OBS De Rozebottel 1 ja 
Koekange CBS Prins Johan Friso 1 ja 
Zuidwolde OBS Het Groene Hart 2 nee - ~ 
Zuidwolde CBS De Heidevlinder 1 nee - - 
Ruinerwold OBS De Dissel 1 nee 

Alteveer CBS De Wegwijzer 1 onbekend 

Echten OBS 't Echtenest 2 onbekend 

Tabel 1: overzicht speeltuinverenigingen en scholen 
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Huidige stand van zaken 
2.2.3 Vervangingstermijn 
Op de 83 locaties staan goed 600 speeltoestellen. Van 596 objecten is bekend wanneer 
ze zijn geplaatst. Vijftien jaar is een gemiddelde levensduur van speeltoestellen, bij 
goed onderhoud kan dit enkele jaren worden opgerekt. Bijna 60% (circa 360 toestellen) 
is voor 2005 geplaatst (levensduur 15 jaar) en zou theoretisch afgeschreven zijn. Van 
deze 360 toestellen is drie kwart (270 toestellen) zelfs geplaatst voor 2001, dat is een 
levensduur van 20 jaar (zie grafiek 1). 

Technisch vervangjaar 
Dat het areaal aan speeltoestellen verouderd is, blijkt ook uit het technisch vervangjaar 
van de toestellen (grafiek 2, vervangjaar op basis van de levensduur die een leverancier 
aan een toestel geeft). 72% van de toestellen heeft namelijk een technisch vervangjaar 
van 2019 of 2020. Met andere woorden, nagenoeg drie kwart van de toestellen zou 
dit jaar vervangen moeten worden, op basis van het technisch vervangjaar. 

Verwacht vervangjaar 
Tijdens de inspectie is een verwacht vervangjaar ingevuld (grafiek 3, een inschatting 
van de inspecteur over de levensduur van een toestel op basis van de huidige staat). 
Dit is een genuanceerder beeld dan het technisch vervangjaar. In de periode tot en 
met 2023 heeft 49% van de speeltoestellen het verwacht vervangjaar bereikt (ruim 
40% heeft verwacht vervangjaar van 2019/2020). Op de middellange termijn (2024 
2027) is een vergelijkbaar percentage van de speeltoestellen toe aan vervanging, 
namelijk 43%. 
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grafiek 2: technisch vervangjaar speeltoestellen (aantal = 601) 
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grafiek 3: verwacht vervangjaar speeltoestellen (aantal = 601) 
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Hieruit blijkt dat het areaal verouderd is. In de periode tot en met 2027 moet 92% van 2.3 Financiën 
de speeltoestellen worden vervangen, op basis van het verwacht vervangjaar. 

grafiek 1: bouwjaar speeltoestellen (aantal = 596) 

Gemeente De Wolden heeft jaarlijks in totaliteit€31.959,- beschikbaarvoor de openbare 
speelvoorzieningen. Dit bedrag is onderverdeeld in €16.500,- voor cofinanciering en 
€15 459,- voor het bestellen van onderdelen e.d. zodat de speeltuinverenigingen en 
de scholen de speeltoestellen veilig kunnen houden. 
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2.3.1 Waarde toestellen en valdempende ondergronden 
De zeshonderd toestellen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van bijna €1,3 
miljoen. Onder deze toestellen ligt ruim 8100m2 aanvaldempende ondergronden die 
bijna 4 ton aan waarde vertegenwoordigen. Om de huidige toestellen en valdempende 
ondergronden één-op-één te vervangen is in totaal een investering van €1,69 miljoen 
nodig. 



Huidige stand van zaken • • • __ 

In paragraaf 2.2.3 is geconstateerd dat in de gemeente De Wolden veel verouderde 
speeltoestellen zijn. De vervangingsdruk zal dan ook de komende jaren hoog zijn. Het 
bestaande beschikbare budget voor cofinanciering zal onvoldoende zijn. Op basis van 
het verwacht vervangjaar zijn in de periode 2020-2023 291 speeltoestellen toe aan 
vervanging, deze vertegenwoordigen een totale vervangingswaarde van €849.285, 
Geadviseerd wordt een plan op te stellen om te bepalen op welke wijze invulling 
wordt gegeven aan deze vervangingsopgave. 

2.4 Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid 
Het thema verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is ook een aandachtspunt. De 
overeenkomsten zijn zodanig opgesteld dat, op het uitvoeren van de inspecties na, 
de verantwoordelijkheden grotendeels speeltuinverenigingen en scholen liggen. Het 
is aan de vereniging en de school, waarmee de gemeente een overeenkomst heeft 
afgesloten, om te zorgen dat de speeltoestellen voldoen aan de wetgeving en dat 
deze geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid opleveren. Indien de vereniging of 
de school zich hieraan houdt, ligt de aansprakelijkheid daarvoor bij hen. 

2.5 Uitkomsten 
Met betrekking tot de overeenkomst valt op dat niet met alle speeltuinverenigingen 
en scholen een overeenkomst is afgesloten. 

Het areaal aan speeltoestellen is verouderd met een grote vervangingsopgave tot gevolg 
de komende jaren. In de periode tot en met 2027 moet 92% van de speeltoestellen 
worden vervangen, op basis van het verwacht vervangjaar.. Op de korte termijn is de 
vervangingsopgave het hoogst. In de periode 2020-2023 is gemiddeld €212.320,- per 
jaar (€ 849.285 voor 4 jaar) nodig voor de vervanging van speeltoestellen. Op basis van 
de bestaande overeenkomst zijn speeltuinverenigingen en scholen verantwoordelijk 
voor ten minste de helft van dit bedrag. 

Continuïteit van de huidige systematiek zorgt op de langere termijn voor meer 
verouderde speeltoestellen, omdat de budgetten onvoldoende toereikend zijn. 
Vanwege onvoldoende beschikbare financiële middelen kunnen speeltoestellen niet 
meer worden vervangen en moeten onveilige speeltoestellen worden verwijderd. Het 
areaal aan speeltoestellen zal afnemen. 

Gegevens Waarde 
Aantal particuliere organisaties 16 
Aantal betrokken scholen 12 

Aantal speeltoestellen 601 
Verwacht vervangjaar toestellen 291 
periode 2020-2023 49% 
Verwacht vervangjaar toestellen 257 
periode 2024-2027 43% 

Jaarlijks budget voor cofinanciering €16.500, 

Totale vervangingswaarde toestellen 
en valdempende ondergronden €1.688.665, 
Met levensduur van 15 jaar 
is dat gemiddeld per jaar €112.578, 

Geschatte vervangingswaarde 
in de periode 2020-2023 €849.285, 
Gemiddeld per jaar €212.320, 

Geschatte vervangingswaarde 
in de periode 2024-2027 €631.294, 
Gemiddeld per jaar €157.824,- 

Tabel 2: overzicht cijfers 
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Speeltu i nverenigingen 

3.1 Resultaten 
De zestien speeltuinverenigingen zijn per mail benaderd om een vragenlijst in te vullen. 
Vervolgens is een avond georganiseerd voor een verdiepingsslag. Tien verenigingen 
hebben deze lijst ingevuld en waren aanwezig op de bijeenkomst. In dit hoofdstuk zijn • 
de belangrijkste resultaten weergegeven. Zie bijlage 2 voor een uitgebreid verslag en een 
nadere toelichting. 

o Toestellen oud zijn en oorsprong onbekend (typeplaatje of certificaat ontbreekt) 
o Het vrijwilligers ontbreekt aan expertise om zelf de onderdelen aan te brengen/ 
reparaties uit te voeren. 
Veel speeltuinverenigingen zien het onderhoud aan toestellen als een taak voor 
professionals. 

3.1.1 Dagelijkse gang van zaken 
• Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden is geen probleem. 
• Voldoende vrijwilligers vinden om deze werkzaamheden uit te voeren is een uitdaging. 
• Het werven van leden en bestuursleden (lange termijn verbinding) is lastig. 
• Dat het onderhoud en de vervangingen van de speelplekken wordt uitgevoerd door • 

speeltuinverenigingen/vrijwilligers is beperkt bekend in de buurt/het dorp. 
• Samenwerking met school kan nuttig zijn. Hier zijn zowel de doelgroep (kinderen) als • 

mogelijke vrijwilligers (ouders) te vinden. 
• Kennis over overeenkomsten, beheer en afspraken gaatverloren bij bestuurswisselingen. 

De speeltuinverenigingen hebben behoefte aan een overdrachtsdocument en • 
meerjarenplan. 

• Een deel van de speeltuinverenigingen verwacht dat bij een betere zichtbaarheid/ 
bekendheid de betrokkenheid vanuit het dorp toeneemt. Tijdens de bijeenkomst zijn 
de volgende tips hiervoor gegeven: 

o Zichtbaar en actief zijn op social media 
o Fysieke aanwezigheid bij activiteiten in het dorp 
o Samenwerking met de lokale basisschool 
o (ludiek) acties (bijvoorbeeld activiteiten of inzamelacties voor geld). 

Vervanging speeltoestellen 
• Vanwege de huidige staat van de speeltoestellen zal vervanging op korte termijn een 

aandachtspunt worden. 
• De speeltuinverenigingen geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning in het 

zoeken naar/ aanvragen van subsidies. 
De speeltuinverenigingen hebben daarnaast behoefte aan ondersteuning bij het 
opstellen van een plan van aanpak/meerjarenplan. 
Een van de tips die gedeeld is tijdens de bijeenkomst is dat het verstandig is om 
duurzame toestellen aan te schaffen. Deze zijn wat duurder in aanschaf, maar gaan 
langer mee en vragen minder onderhoud. 
Een andere tip vanuit de organisaties zelf is dat gebruikte toestellen aanschaffen bij 
de leverancier of het zelf plaatsen van een toestel grote besparingen opleveren. Het 
zelf plaatsen en het aanschaffen van dit type toestellen brengt risico's met zich mee 
voor de veiligheid. Daarnaast zal een toestel niet door de inspectie komen wanneer 
deze verkeerd geplaatst is. 

Fondsen, subsidies en inkomsten 
• Met het aanschrijven van fondsen en subsidies zijn wisselende ervaringen. 
• Wanneer sprake is van een speeltuinvereniging (in tegenstelling tot een stichting) dan 

hebben zij betalende leden, een contributie van vijf tot tien euro per jaar/gezin. 
• Inkomsten worden ook gegenereerd uit collectes, donateurs, sponsoren en acties 

zoals oud papier inzamelen. 
uitgevoerd, het interpreteren van • Meer ondersteuning door de gemeente bij het opstellen van nieuwe inrichtingsplannen, 

meerjarenplanningen, een plan van aanpak of het aanschrijven van fondsen. 
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3.1.2 Afspraken met gemeente (de overeenkomst) 
Inspecties 
• Het is fijn dat deze door de gemeente worden 

inspectiegegevens wordt als lastig ervaren. 
• Een mogelijke oplossing die de speeltuinverenigingen hebben voorgedragen, is dat zij 

meelopen met de inspecteur voor directe opheldering over juiste vorm van repareren. 3.1.3 Thema's voor informatieavonden 
• Vanuit de speeltuinverenigingen is het verzoek om de inspecties vroeg in het jaar te • Het opstellen van een meerjarenplan en een PvA bij herinrichting speelplek. 

laten uitvoeren, zodat zij de werkzaamheden tijdens NL Doet kunnen uitvoeren. • Welke acties/activiteiten/evenementen organiseren de verenigingen? Hoe zorgen 
• Bijhouden van het logboek ervaart een deel van de speeltuinverenigingen als een jullie voor bekendheid/draagvlak binnen het dorp. 

uitdaging. • Experts in onderhoud en duurzaamheid uitnodigen. Hierbij kan de groep als een 
geheel optreden en commerciële partijen uitnodigen. Bij gezamenlijke inkoop is 
korting wellicht mogelijk. 

• Hoe is aansprakelijkheid bij ongevallen geregeld? 
• Hoe kunnen verenigingen en gemeente rekening houden met demografische 

opbouw? 

Vervangen van onderdelen 
• Niet alle verenigingen zijn bekend met regeling. 
• Regeling werkt niet altijd even goed, wanneer: 



Scholen oeeo 

4.1 Resultaten 4.1.5 Afspraken met de gemeente (de overeenkomst) 
Twaalf scholen zijn benaderd met een vragenlijst, allen hebben deze beantwoord. Bij Ondersteuning vanuit de gemeente 
het vervolgoverleg waren vertegenwoordigers aanwezig van tien scholen, Stichting • Gewenste ondersteuning: financieel en expertise. 
Wolderwijs was bij het vervolgoverleg ook vertegenwoordigd. In dit hoofdstuk zijn de • Graag duidelijkheid over welke potjes beschikbaar zijn binnen de gemeente en 
belangrijkste resultaten, bevindingen en uitkomsten weergegeven. Zie bijlage 3 voor hoe deze met elkaar in relatie staan (relatie met Initiatiefrijk De Wolden wordt 
een uitgebreid verslag en een nadere toelichting. genoemd). 

• Veel onduidelijkheid over inhoud van de overeenkomst/regeling. 
• Twijfels over praktische uitvoerbaarheid bestaande overeenkomst, door 

bekendheid te geven aan mogelijkheden zijn bestaande financiën onvoldoende 
de komende jaren. 

• De vraag wordt gesteld waarom er geen duidelijke regie/visie is over wie aanspraak 
maakt op ondersteuning. 

• Net als de speeltuinverenigingen hebben de scholen het verzoek tot ondersteuning 
bij aanschrijven fondsen/subsidies. Voorheen werd gebruik gemaakt van de 
expertise van Stichting Welzijn De Wolden. 
Ondersteuning vanuit de gemeente hoeft niet alleen financieel te zijn, kan ook 
gedacht worden in ondersteuning in natura. Bijvoorbeeld door leveren valzand, 
inkoopcontracten met leveranciers, afvoeren (groen)afval (geen pasje van 
milieustraat (zijn geen bedrijf, noch individu)). 

4.1.1 Dagelijkse gang van zaken 
• Overlast op schoolpleinen door troep, niet zo zeer door vernielingen. 
• Betrokkenheid ouders bij onderhoud, beheer van speeltoestellen en 

schoonmaakacties is beperkt. 
• Samenstellen schoolpleincommissie (met ouders) voor vernieuwen schoolplein 

lukt wel. 

4.1.2 Buurtplein i.p.v. schoolplein 
Wens om te praten over buurtplein i.p.v. schoolplein. Het plein wordt dan nadrukkelijk • 
een voorziening van het dorp, steeds vaker maakt niet alleen meer de school gebruik 
van het plein. Daarbij hoort dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid (voor het 
vinden van vrijwilligers/onderhoud en vervanging toestellen). Hierbij wordt ook 
duidelijke rol/positie verwacht van gemeente. 

4.1.3 Samenwerking speeltuinverenigingen 
• Incidenteel hebben scholen een samenwerking met speeltuinverenigingen, daar 

zijn de ervaringen positief. 
• Risico zit hem in kwetsbaarheid continuïteit voortbestaan vereniging. 
• Voordeel is meer en grotere speelplekken in beheer bij vereniging, daardoor kan 

uitwisseling van toestellen plaatsvinden. 

4.1.4 Verantwoordelijkheid 
• Scholen vinden verantwoordelijkheid voor onderhoud en vervanging van 

speeltoestellen geen primaire onderwijstaak. 
• Verantwoordelijkheid voor toestellen op het plein gaat ten koste van onderwijs. 

Inspecties en bijbehorende reparaties 
• Verantwoordelijkheid voor reparaties is te groot/te zwaar (gebrek aan vakkennis, 

moeite met interpreteren van inspectieresultaten en noodzaak tot uitvoeren 
oplossingen). 

• Gang van zaken rondom inspecties, reparaties en vervangingen wordt als 
omslachtig ervaren. Het verzoek is dan ook of de gemeente niet gelijk onderdelen 
kan bestellen n.a.v. inspectieresultaten 

• Uitvoeren van reparaties willen scholen bij voorkeur niet zelf doen (om veilig en 
correct te (laten) doen. 

4.1.6 Meer geld vrijmaken voor het spelen 
• Meer financiële ondersteuning door gemeente, want het beschikbaar stellen van 

budget en ondersteuning is politieke keuze. Zeker in een tijd met een groeiend 
besef voor belang van spelen en bewegen moet meer mogelijk zijn. 

• Speelbehoefte in dorpen breder trekken (buurtpleinen). Door breder belang 
te behartigen kunnen meerdere/verschillende financiële bronnen worden 
aangesproken (sociaal domein, IDW, etc.). 
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5 Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste uitkomsten opgesomd en aanbevelingen 
gedaan voor het aanscherpen of veranderen van de afspraken. 

5.1 Conclusie 
5.1.1 Beleidssysteem, financieel en verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid 
Uit de evaluatie is gebleken dat gemeente De Wolden niet met alle 
speeltuinverenigingen en scholen overeenkomsten heeft afgesloten. Vanwege het 
opheffen van speeltuinvereniging Nije West in Zuidwolde is het beheer en onderhoud 
van deze speeltoestellen weer overgedragen aan de gemeente. 
De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de schoolpleinen ligt 
wisselend bij scholen of bij speeltuinverenigingen. 

Continuïteit van de huidige systematiek zal dan ook op de langere termijn voor meer 
verouderde speeltoestellen zorgen, omdat de budgetten onvoldoende toereikend 
zijn. Vanwege onvoldoende beschikbare financiële middelen kunnen speeltoestellen 
niet meer worden vervangen en moeten onveilige speeltoestellen worden verwijderd. 
Het areaal aan speeltoestellen zal afnemen. 

De huidige overeenkomsten ontzorgen de gemeente ten aanzien van de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de speelvoorzieningen, zolang de 
speeltuinverenigingen en de scholen, waarmee de gemeente een overeenkomst heeft 
afgesloten, zich houden aan de gemaakte afspraken in de overeenkomst. 

5.1.2 Ervaringen speeltuinverenigingen en scholen 
Uit het participatietraject met de speeltuinverenigingen en de scholen is gebleken dat 
de afspraken, die de gemeente De Wolden gemaakt heeft middels de overeenkomsten, 
niet bij alle partijen helder zijn. Ook is niet bij alle partijen bekend of zij een 
overeenkomst met de gemeente hebben afgesloten. 

Speeltuinverenigingen 
Door de speeltuinverenigingen zijn verschillende wensen, suggesties en behoeftes 

De speeltoestellen in de gemeente zijn behoorlijk verouderd. Uit de evaluatie is geuit, namelijk: 
gebleken dat in de periode tot en met 2027 92% van de speeltoestellen moet worden • Behoefte wordt geuit aan ondersteuning bij het opstellen van een plan van 
vervangen. Dit percentage is gebaseerd op het verwacht vervangjaar. Het verwacht aanpak/meerjarenplan en het zoeken naar en aanvragen van subsidies. 
vervangjaar betreft een inschatting van de inspecteur ten aanzien van de levensduur • Het interpreteren van inspectieresultaten en het vervangen van onderdelen 
van een speeltoestel op basis van de huidige staat. In de periode 2020-2023 zijn 291 wordt als lastig ervaren. 
speeltoestellen toe aan vervanging. • De huidige constructie ten aanzien van het vervangen van onderdelen wordt als 

inefficiënt gezien. 
Veel bewoners gaan er van uit dat de verantwoordelijkheid van de 
speelvoorzieningen bij de gemeente ligt. Zij zijn zich er niet van bewust dat de 
speelplekken door vrijwilligers in stand worden gehouden. 

Om deze 291 speeltoestellen te vervangen is gedurende voor de jaren 2020-2023 een • 
jaarlijkse investering benodigd van €212.320,-.Op basis van de huidige overeenkomst 
draagt de gemeente financieel voor de helft bij aan de vervanging van speeltoestellen, 
door middel van cofinanciering. De andere helft moet door de speeltuinverenigingen 
worden bekostigd. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de speeltuinverenigingen 
onvoldoende vermogen om te kunnen voldoen aan de grote vervangingsopgave, ook 
niet wanneer ze gebruik maken van fondsen. 

Scholen 
Welke rol het schoolplein heeft, is een van de centrale thema's in de evaluatie met 
de basisscholen. Enerzijds wordt ter discussie gesteld of het beheer en onderhoud 
van het schoolplein een primaire onderwijstaak is. Anderzijds is aangegeven dat 
schoolpleinen in een bredere context geplaatst moeten worden. Als een buurt- of 
dorpsplein vormen zij een belangrijke voorziening in het dorp die bijdraagt aan de 
leefbaarheid. Hiermee wordt een breder belang voor een goed plein gecreëerd. 
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Conclusie • • • __ 
5.2 Aanbevelingen 

5.2.1 Actualisatie beheerovereenkomsten 
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie adviseert Speelplan de gemeente 
De Wolden een plan op te stellen op welke wijze zij in de toekomst het beheer en 
onderhoud van de speelvoorzieningen wil organiseren. Zodra dit helder is kunnen 
de bestaande overeenkomsten zo nodig worden geactualiseerd en opnieuw worden 
ondertekend. 
1 

5.2.2 Investeren in vervangingsopgave 
Hoewel het hebben en onderhouden van speelruimte voor de gemeente geen 
wettelijke taak is, draagt spelen in de openbare ruimte bij aan een evenwichtige 
ontwikkeling van kinderen, zowel op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel 
opzicht. Voldoende en kwalitatief goede speelruimte zorgt tevens voor een eigen 
plek van kinderen/jongeren, waardoor ze niet hoeven uit te wijken naar plaatsen 
waar ze andere buurtbewoners eventueel overlast kunnen bezorgen. Ook vergoot 
de aanwezigheid van veel en goede (speel)ruimte de aantrekkingskracht van de 
woonomgeving en daarmee die van de gemeente. Het uitgangspunt van gemeente 
De Wolden blijft de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de 
speelvoorzieningen bij particuliere organisaties neer te leggen. De huidige aanpak zal 
naar alle verwachting leiden tot een steeds grotere en urgentere vervangingsopgave 
met vervolgens een versobering van de speelruimte tot gevolg. De gemeente wordt 
sterk aanbevolen te investeren in de speelvoorzieningen. 

5.2.3 Ondersteuning bij opstellen meerjaren vervangings- en/of uitvoeringsplannen 
Gezien de belangen voor het kunnen buitenspelen van kinderen én de verouderde 
speeltoestellen adviseert Speelplan de gemeente de komende jaren meer budget 
vrij te maken voor het, in samenwerking met de speeltuinverenigingen en de 
scholen, kunnen vervangen van de verouderde speeltoestellen. Om tot een 
duurzame en toekomstbestendige speelruimte te komen wordt voorgesteld samen 
met de betrokken partijen per dorp/wijk een {uitvoerings-)plan op te stellen. In dit 
proces zal de gemeente De Wolden nadrukkelijk de regie moeten voeren. Van de 
speeltuinverenigingen en de scholen kan niet verwacht worden dat zij de expertise 
hebben dit plan zelfstandig op te stellen. 

5.2.4 Ondersteuning bij uitvoering reparaties en fondsenwerving 
Omdat zowel speeltuinverenigingen als scholen het interpreteren van 
inspectieresultaten en het vervangen van onderdelen als lastig ervaren, kan de 
gemeente er voor kiezen, op basis van de inspectieresultaten, de gemeente zelf de 
speeltoestellen te gaan repareren. 

De regeling waarin de partijen onderdelen kunnen aanvragen bij de gemeente, komt 
dan te vervallen in de overeenkomst. Het beschikbare budget kan dan worden omgezet 
in personele uren of de gemeente kan extra personele uren beschikbaar stellen. 

Op basis van de uitkomsten uit het participatietraject adviseren wij de gemeente 
ook de betrokken partijen te faciliteren in het werven van fondsen en aanvragen van 
subsidies. Hierin kan wellicht ook Stichting Welzijn De Wolden een rol vervullen. 

Om de speeltuinverenigingen en scholen onderling ervaringen uit te laten wisselen 
en om als gemeente contact te houden met de betrokken partijen adviseren wij de 
gemeente jaarlijks een informatiebijeenkomst te organiseren met een actueel thema. 

5.2.5 Vergroten bekendheid speeltuinverenigingen 
Om de bekendheid van de speeltuinverenigingen, te vergroten wordt geadviseerd om 
bijvoorbeeld maandelijks een nieuwsbericht te plaatsen of een specifieke pagina over 
de speeltuinverenigingen op de gemeentelijke website in te richten. 

5.2.6 Onderzoek rol schoolpleinen 
Wij adviseren de gemeentelijke organisatie een standpunt in te nemen over de 
omgang van de scholen in de toekomst. Wil de gemeente een schoolplein in bredere 
context plaatsen, zoals bijvoorbeeld buurtpleinen? Op basis hiervan kan de gemeente 
vervolgens op zoek naar een passende werkvorm om alle scholen op dezelfde wijze te 
benaderen. Dat kan zijn door met de ontbrekende scholen alsnog een overeenkomst 
af te sluiten of door het schoolplein onder te brengen bij de particuliere organisaties 
in samenwerking met de ouderraad van de school bijvoorbeeld. 

5.2.7 Opstellen eenduidige lijn met scholen 
Nadat helder is welke rol, in relatie tot het speelruimtebeleid, de scholen krijgen in de 
toekomst, adviseren wij de gemeente een werkvorm te vinden om alle schoolpleinen 
op dezelfde wijze te benaderen. Dat kan zijn door met de ontbrekende scholen alsnog 
een overeenkomst af te sluiten of door het schoolplein onder te brengen bij de 
speeltuinverenigingen in samenwerking met de ouderraad van de school bijvoorbeeld. 
Dit laatste zorgt wel voor uitbreiding van het areaal waarvoor dan van de gemeente 
een financiële bijdrage zal worden verwacht. 
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Bijlage l te«veeras serreer«re 
Vervangingstermijn speeltoestellen 
Op de 83 locaties staan goed 600 speeltoestellen. Van 596 objecten is bekend wanneer 
ze zijn geplaatst. Vijftien jaar is een gemiddelde levensduur van speeltoestellen, bij 
goed onderhoud kan dit enkele jaren worden opgerekt. Bijna 60% (circa 360 toestellen) 
is voor 2005 geplaatst (levensduur 15 jaar) en zou theoretisch afgeschreven zijn. Van 
deze 360 toestellen is drie kwart (270 toestellen) zelfs geplaatst voor 2001, dat is een 
levensduur van 20 jaar. 

Technisch vervangjaar 
Dat het areaal aan speeltoestellen verouderd is, blijkt ook uit het technisch vervangjaar 
van de toestellen (vervangjaar op basis van de levensduur die een leverancier aan een 
toestel geeft). 72% van de toestellen heeft namelijk een technisch vervangjaar van 
2019 of 2020. Met andere woorden, nagenoeg drie kwart van de toestellen zou dit 
jaar vervangen moeten worden, op basis van het technisch vervangjaar. 

Verwacht vervangjaar 
Tijdens de inspectie is een verwacht vervangjaar ingevuld (een inschatting van de 
inspecteur over de levensduur van een toestel op basis van de huidige staat). Dit is 
een genuanceerder beeld dan het technisch vervangjaar. In de periode tot en met 
2023 heeft 49% van de speeltoestellen het verwacht vervangjaar bereikt (ruim 40% 
heeft verwacht vervangjaar van 2019/2020). Op de middellange termijn (2024-2027) 
is een vergelijkbaar percentage van de speeltoestellen toe aan vervanging, namelijk 
43%. 

Financiën 
Gemeente De Wolden heeft jaarlijks in totaliteit€31.959,- beschikbaarvoor de openbare 
speelvoorzieningen. Dit bedrag is onderverdeeld in €16.500,- voor cofinanciering en 
€15 459,- voor het bestellen van onderdelen e.d. zodat de speeltuinverenigingen en 
de scholen de speeltoestellen veilig kunnen houden. 

Waarde toestellen en valdempende ondergronden 
De zeshonderd toestellen vertegenwoordigen een vervangingswaarde van bijna €1,3 
miljoen. Onder deze toestellen ligt ruim 8100m2 aanvaldempende ondergronden die 
bijna 4 ton aan waarde vertegenwoordigen. Om de huidige toestellen en valdempende 
ondergronden één-op-één te vervangen is in totaal een investering van €1,69 miljoen 
nodig. 

In de gemeente De Wolden zijn veel verouderde speeltoestellen aanwezig. De 
vervangingsdruk zal dan ook de komende jaren hoog zijn. Het bestaande beschikbare 
budget voor cofinanciering zal onvoldoende zijn. Op basis van het verwacht 
vervangjaar zijn in de periode 2020-2023 291 speeltoestellen toe aan vervanging, 
deze vertegenwoordigen een totale vervangingswaarde van €849.285,-. Op basis van 
de bestaande overeenkomst zijn particuliere organisaties en scholen verantwoordelijk 
voor ten minste de helft van dit bedrag. Geadviseerd wordt een plan op te stellen om 
te bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze vervangingsopgave. 

Hieruit blijkt dat het areaal verouderd is. In de periode tot en met 2027 moet 92% van 
de speeltoestellen worden vervangen, op basis van het verwacht vervangjaar. Om dit 
te kunnen realiseren dient een afzonderlijk plan te worden opgesteld. 
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Bijlage ] Gedetailleerde beheergegevens .. •--- 
Bouwjaar Aantal 

voor1990 5 
1990 26 
1991 1 
1992 2 
1993 12 
1994 10 
1995 16 
1996 2 
1997 21 
1998 52 
1999 13 
2000 90 
2001 17 
2002 34 
2003 18 
2004 23 
2005 49 
2006 16 
2007 20 
2008 21 
2009 19 
2010 19 
2011 6 
2012 10 
2013 13 
2014 3 
2015 10 
2016 17 
2017 34 
2018 17 
2019 2 

598 

2019 383 79 
2020 49 164 
2021 7 6 
2022 11 28 
2023 12 14 
2024 14 130 
2025 27 19 
2026 14 93 
2027 14 15 
2028 8 3 
2029 6 4 
2030 7 13 
2031 6 1 
2032 23 20 
2033 17 11 
2034 0 0 2019 79 € 43.310 € 172.496 € 215.806 13% 
2035 0 0 2020 164 € 107.925 € 358.142 € 466.067 28% 
2036 1 0 2021 6 € 3.500 € 14.956 € 18.456 1% 
2037 1 1 2022 28 € 20.860 € 77.398 € 98.258 6% 
2038 1 0 2023 14 € 19.360 € 31.338 € 50.698 3% 

2024 130 € 62.750 € 262.528 € 325.278 19% 
2025 19 € 7.810 € 25.467 € 33.277 2% 
2026 93 € 39.715 € 202.488 € 242.203 14% 
2027 15 € 6.411 € 24.125 € 30.536 2% 
2028 3 € 700 € 14.429 € 15.129 1% 
2029 4 € 25.200 € 10.970 € 36.170 2% 
2030 13 € 5.460 € 23.840 € 29.300 2% 
2031 1 € € 1.000 € 1.000 0% 
2032 20 € 48.170 € 44.476 € 92.646 5% 
2033 11 € 4.410 € 27.881 € 32.291 2% 
2034 

en later 1 € 350 € 1.200 € 1.550 0% 
601 € 395.931 € 1.292.734 € 1.688.665 
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Bijlage l aacne«era- ars«oreer«re 
"7 "° Waarde Totaal 

valdempende Waarde vervangings 
Naam Type speelplek Plaatsnaam Beheerder ondergrond toestel waarde 
BEATRIXLAAN Buurtspeelplek Zuidwolde Beatrixlaan € 3.500 € 19.832 € 23.332 - - 
GERSTSTRAAT Kleine speelplek Zuidwolde BSV 'd Olde Nes € 5.980 € 5.980 -·- LUPINESTRAAT Buurtspeelplek Zuidwolde BSV 'd Olde Nes € 1.600 € 8.600 € 10.200 - ROGGESTRAAT Buurtspeelplek Zuidwolde BSV 'd Olde Nes € 10.360 € 10.360 
WANNE Kleine speelplek Zuidwolde BSV De Nije West € 1.120 € 5.057 € 6.177 

-. - WELHAAK - Dissel Buurtspeelplek Zuidwolde BSV De Nije West € 2.380 € 17.291 € 19.671 
-- - 

BOVENBOER Buurtspeelplek Veeningen BSV Kindervreugd € 1.820 € 8.260 € 10.080 --- ---- DORPSHUISSSTRAAT Buurtspeelplek Veeningen BSV Kindervreugd € 11.095 € 57.379 € 68.474 - - 
BIJENKAMP Buurtspeelplek Zuidwolde BSV Middelveen € 2.100 € 6.700 € 8.800 - - ZETVELD Buurtspeelplek Zuidwolde BSV Middelveen € 560 € 3.150 € 3.710 

g 

SUUDDAL Wijkspeelplek Zuidwolde BSV Middelveen € 18.970 € 103.708 € 122.678 - ,o - 
LIEMKOELE Buurtspeelplek Zuidwolde BSV Middelveen € 14.170 € 14.170 ~ - - - 
DE ZOOM Kleine speelplek Zuidwolde BSV Middelveen € 1.260 € 5.188 € 6.448 - o at 

KIEN HOLT Kleine speelplek Zuidwolde BSV Middelveen € 1.400 € 4.586 € 5.986 
TURFSTEKER Sportplek Zuidwolde BSV M iddelveen € 3.000 € 3.000 - re 

DROSTENSTRAAT Buurtspeelplek Zuidwolde BSV Overmarsen € 5.250 € 37.708 € 42.958 
ETSTOEL Buurtspeelplek Zuidwolde BSV Overmarsen € 6.825 € 23.110 € 29.935 - ---- WETHOUDER KLUNDERSTRAAT Kleine speelplek Zuidwolde BSV Overmarsen € 1.575 € 4.895 € 6.470 - -- 
LOTTING Buurtspeelplek Zuidwolde BSV Overmarsen € 5.320 € 36.141 € 41.461 

-. 

CBS DE ARENDSVLEUGEL School Ruinerwold CBS De Arendsvleugel € 15.550 € 22.550 € 38.100 
C.B.S. DE HEIDEVLINDER School Zuidwolde CBS De Heidevlinder € 15.770 € 47.107 € 62.877 - --- C.B.S. DE WEGWIJZER School Alteveer CBS De Wegwijzer € 14.425 € 26.334 € 40.759 
CBS HARM VONCKENSCHOOL School Ruinerwold CBS Harm Vonckschool € 5.565 € 36.000 € 41.565 
CBS PRINS JOHAN FRISO School Koekange CBS Prins Johan Friso € 6.150 € 13.865 € 20.015 
DORPSHUIS Buurtspeelplek Drogteropslagen Doprsbelangen Drogteropslagen € 17.150 € 48.470 € 65.620 -- - 
Schoolakkers Sportplek Echten Dorpsbelangen Echten € 1.300 € 1.300 
0..S. DE VAARBOOM School Fort Dorpsbelangen Fort € 11.725 € 40.120 € 51.845 -- - --- evenementen terrein Fort Sportplek Fort Dorpsbelangen Fort € 1.500 € 1.500 
0..S. DE BOSRAND Buurtspeelplek Kerkenveld OBS De Bosrand € 2.100 € 12.086 € 14.186 - OBS DE DISSEL School Ruinerwold OBS De Dissel € 11.900 € 26.560 € 38.460 - 
POSTWEG Buurtspeelplek De Wijk OBS De Horst € 10.700 € 13.294 € 23.994 

la -- ~~ 
0.8.S. DE KLIMTOREN Sport plek Drogteropslagen OBS De Klimtoren € 8.800 € 10.033 € 18.833 
OBS DE ROZEBOTTEL School Koekange OBS De Rozebottel € 8.200 € 14.815 € 23.015 -- 
REUVENKAMP Sportplek Zuidwolde OBS Het Groene Hart € 4.350 € 4.350 - 
0..S. HET GROENE HART School Zuidwolde OBS Het Groene Hart € 18.000 € 29.834 € 47.834 -- --- - 
SPORTVELD VEENINGEN Sportplek Veeningen OBS Het Veldboeket € 1.000 € 1.000 - - 
O.B.$. HET VELDBOEKET School Veeningen OBS Het Veldboeket € 1.750 € 7.886 € 9.636 -- --- - - --- - -. 
O.B.S. 'T ECHTENEST School Echten OBS 't Echtenest € 2.800 € 11.745 € 14.545 
MEULEKAAMP Sportplek Ansen Onbekend/n.v.t. € 700 € 3.870 € 4.570 - - , 
BERGHUIZEN Kleine speelplek Ruinerwold Onbekend/n.v.t. € 1.550 € 1.550 - - -- 

Onbekend/n.v.t. € 4.000 € 4.000 TEN ARLO Kleine speelplek Zuidwolde - 
SPEELTUIN TRAPVELD Buurtspeelplek Kerkenveld Sv De Bulties € 12.180 € 69.787 € 81.967 - - 
DE WILGEN Buurtspeelplek Koekange Sv De Hommel € 7.525 € 40.951 € 48.476 ---- 
DE ELZEN School Koekange Sv De Hommel € 300 € 300 

14 WILLEM KOOPSWEG Buurtspeelplek De Wijk Sv De Speulhorst € 2.100 € 12.562 € 14.662 



Biilaae 1 Gedetailleerde beheergegevens ••• 
Naam LETITIA; EIEIIT 

De 
HIT 

De Spe 
Aa . ' 

00 

Waarde 
toestel 

Totaal 
vervangings 

waarde 
00P 

LUCHTENSTEIN Buurtspeelplek De Wijk Sv De Speulhorst € 2.870 € 11.447 € 14.317 
OLDENHOF Buurtspeelplek De Wijk Sv De Speulhorst € 2.975 € 12.345 € 15.320 
de Vos van Steenwijkstraat 64 Kleine speelplek De Wijk Sv De Speulhorst € 700 € 3.645 € 4.345 
Parkweg Buurtspeelplek De Wijk Sv De Speulhorst € 1.260 € 12.310 € 13.570 
BURGEMEESTER BROUWERSTRAAT Sportplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 1.400 € 13.695 € 15.095 
MANDEHOF Buurtspeelplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 3.150 € 5.150 € 8.300 - MEERKOETLAAN Buurtspeelplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 1.225 € 10.537 € 11.762 
MICKELHORST Buurtspeelplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 2.625 € 13.420 € 16.045 - --- PATRIJSLAAN Kleine speelplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 1.050 € 2.710 € 3.760 
VORENWOLDE Buurtspeelplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 2.100 € 9.055 € 11.155 

et7 

GIESER WILDEMANS Buurtspeelplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 1.750 € 11.310 € 13.060 
FAZANTLAAN Kleine speelplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 1.406 € 4.680 € 6.086 ~- 
trapveld --- Sportplek Ruinerwold Sv De Woldklimmers € 2.000 € 2.000 ---- DE FLINTEN Buurtspeelplek Koekange Sv Koekangerveld € 2.275 € 12.762 € 15.037 - --- 
TRAPVELD Kleine speelplek Linde Sv Oens Hoekie € 1.700 € 1.700 - 
SPEELTUIN Buurtspeelplek Linde Sv Oens Hoekie € 8.050 € 46.143 € 54.193 

g. - RONDE WEIDEN Kleine speelplek Ruinerwold Sv Oenze Speulplek € 5.650 € 5.650 
0.8.S. DE WEZEBOOM School Ruinerwold Sv Oenze Speulplek € 16.875 € 24.310 € 41.185 -- - 
SCHOOLSTRAAT Kleine speelplek Ruinerwold Sv Oenze Speulplek € 45.000 € 25.800 € 70.800 
JAN LEIJSSENAARSTRAAT Buurtspeelplek Alteveer Sv Ons Domein € 9.450 € 40.994 € 50.444 -- JACOB KAT5STRAAT Buurtspeelplek Alteveer Sv Ons Domein € 908 € 908 
ALKESINGEL Buurtspeelplek Alteveer Sv Ons Domein € 2.275 € 14.150 € 16.425 - - DE VOS VAN STEENWIJKSTRAAT 36 Buurtspeelplek De Wijk Sv Ons Domein € 4.545 € 4.545 
COCKSERVE Kleine speelplek De Wijk Sv Ons Domein € 2.100 € 2.100 - 
BOUWSCHOPPENKAMP Buurtspeelplek Ruinen Sv Ravotti € 1.120 € 8.227 € 9.347 -- 
DE HEURINKS Buurtspeelplek Ruinen Sv Ravotti € 2.100 € 11.113 € 13.213 - ~ 
HINKENKAMP Buurtspeelplek Ruinen Sv Ravotti € 700 € 7.595 € 8.295 

- - - -- ---- 
KAMPWEG Buurtspeelplek Ruinen Sv Ravotti € 8.837 € 8.837 -- -- -- - - 
KARELSPAD Buurtspeelplek Ruinen Sv Ravotti € 5.794 € 5.794 - -- ----- 
TROMPENWEG Sportplek Ruinen Sv Ravotti € 1.300 € 1.300 

e - -~ 
ZANDKAMP Kleine speelplek Ruinen Sv Ravotti € 980 € 5.650 € 6.630 -- - - - ZWEDERAWEG Buurtspeelplek Ruinen Sv Ravotti € 280 € 7.705 € 7.985 - - - - - - 
O.B.S. 'T OELEBROD School Ruinen Sv Ravotti € 38.400 € 27.128 € 65.528 ---- - 
ESWEG Kleine speelplek Ruinen Sv Ravotti € 560 € 5.813 € 6.373 

at - - -- 
KROEZEN MAAT Buurtspeelplek Ruinen Sv Ravotti € 1.575 € 9.931 € 11.506 - - -· -- ---- ---- 

ZUIDES Buurtspeelplek Ruinen Sv Ravotti € 560 € 14.197 € 14.757 - ai 

DE LANGE MAAT Kleine speelplek Ruinen Sv Ravotti € 560 € 5.080 € 5.640 - - - 
1 De Heurinks 42 Kleine speelplek Ruinen Sv Ravotti € 1.295 € 6.014 € 7.309 

€ 392.431 € 1.292.734 € 1.685.165 
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Bijlage leartdceverst«ossetoverentoioen 
De zestien speeltuinverenigingen zijn per mail benaderd om een vragenlijst in te vullen. • 
Tien verenigingen hebben deze lijst ingevuld. Vervolgens is een avond georganiseerd 
waarop deze resultaten zijn besproken, hier waren ook tien speeltuinverenigingen 
aanwezig. In deze bijlage zijn de belangrijkste bevindingen uitgewerkt. • 
De organisaties en vrijwilligers 
Van de organisaties die de lijst hebben ingevuld zijn: vijf een formele vereniging, twee 
een stichting, twee een onderdeel van het dorpsbelang en één partij is geen formele • 
vereniging. 

Aan de verenigingen is gevraagd wat de ervaringen zijn met het aantrekken van 
vrijwilligers. Wanneer het gaat om het bekleden van een bestuursfunctie, dan zijn de • 
resultaten wisselend. Ongeveer twee derde heeft moeite om nieuwe bestuursleden 
aan te trekken. De grotere verenigingen (met meerdere speelplekken) ervaren dit als 
een minder groot probleem, zij vinden relatief eenvoudig vrijwilligers voor het bestuur. 

Bewoners zijn wel bereid om de vereniging te helpen bij concrete werkzaamheden. 
De meeste organisaties hebben geen probleem om vrijwilligers te vinden voor 
bijvoorbeeld NL Doet, collecte Jantje Beton, klusdag of het schoonmaken van de 
speelplek. 

Bekendheid 

Zichtbaar en actief zijn op socio/ media. Niet alleen in het eigen netwerk, 
maar ook op het netwerk van andere verenigingen in het dorp (dorpsbelangen, 
sportverenigingen, etc.). 
Fysieke aanwezigheid. Door als speeltuinvereniging vertegenwoordigd te zijn 
bij activiteiten / evenementen in het dorp, wordt de bekendheid vergroot. Dit 
kunnen 'eigen' activiteiten zijn, maar ook het helpen/aanwezig zijn bij andere 
evenementen in het dorp. 
Samenwerken met de school. Op scholen zijn de doelgroep (kinderen) en de 
mogelijke vrijwilligers (ouders) te vinden. De ouders zijn wellicht eerder bereid 
zich hard te maken voor een speelvoorziening dan bewoners zonder (klein) 
kinderen in het dorp. 
(Ludieke) acties: Organiseer als speeltuinvereniging verschillende acties om geld 
in te zamelen. Communiceer hierbij dan ook gelijk wat het vervangen van een 
speeltoestel kost. In de praktijk lijken bewoners de kosten van speeltoestellen 
enorm te onderschatten. Voorbeelden die zijn genoemd: bij de supermarkt staan, 
geld inzamelen met flessen of oud papier, jaarlijkse verkoopactie van wc-papier. 
Ook wordt vaak gecollecteerd voor Jantje Beton. 

Tijdens het overleg is naar voren gekomen dat de bekendheid van speelplekken en 
bijbehorende speeltuinverenigingen een aandachtspunt is. Veel bewoners gaan er 
van uit dat de verantwoordelijkheid van de speelvoorzieningen bij de gemeente ligt. • 
Zij zijn zich er niet van bewust dat de speelplekken door vrijwilligers in stand worden 
gehouden. 

Inspecties 
De verenigingen vinden het fijn dat de inspecties worden uitgevoerd door de gemeente. 
Wel wordt het interpreteren van de inspectierapporten als een uitdaging ervaren. De 
speeltuinverenigingen weten zich niet altijd raad met de constateringen die worden 
gemaakt. De volgende suggesties zijn gedaan om dit beter te laten verlopen: 

De verenigingen gaan hier op verschillende manieren mee om. Een deel profileert zich 
nadrukkelijk als speeltuinvereniging door activiteiten te organiseren en door zichtbaar • 
te zijn in het dorp. Een ander deel is hier minder mee bezig. Om de betrokkenheid 
te versterken en om de bereidheid om te helpen te vergroten, wordt erkend dat 
zichtbaarheid en bekendheid belangrijke thema's zijn. Tijdens de bijeenkomst zijn 
hiervoor verschillende aanpakken en ideeën benoemd: • 

Meelopen met de inspecteur wanneer de inspectie wordt uitgevoerd, zodat direct 
om opheldering en de juiste manier van repareren gevraagd kan worden. 
» Vanuit de gemeente is aangegeven dat contactgegevens van de inspecteurs staan 

vermeld op de inspectierapporten. Zij kunnen altijd worden benaderd voor opheldering 
of advies. 

Een ander verzoek is om de inspecties aan het begin van het jaar te laten 
uitvoeren, zodat de speeltuinverenigingen het rapport begin februari ontvangen. 
Op deze manier kunnen werkzaamheden die uit het rapport voortvloeien, worden 
opgepakt tijdens NL Doet (midden maart). 
Door middel van een logboek worden werkzaamheden en reparaties aan de 
toestellen geregistreerd. Dit is een taak van de verenigingen. Het bijhouden van 
een logboek wordt wel eens ervaren als een uitdaging. 

16 'n de rest van de tekst wordt met (speeltuin)vereniging alle verschillende particuliere organisaties bedoeld. 



Bijlage Participatieverslag speeltuinverenigingen .. •--- 
Onderhoud 
Het merendeel van de speeltuinverenigingen geeft aan dat de dagelijkse 
werkzaamheden prima verlopen. Het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden 
is geen probleem. Veel verenigingen hebben een netwerk binnen het dorp of de 
vereniging die het onderhoud eenvoudiger maken, bijvoorbeeld door expertise of 
(groot) materieel. 

Specifiek het repareren van toestellen en het vervangen van onderdelen is een 
lastige taak waar een deel van de verenigingen moeite mee heeft. Het wordt als 
lastig ervaren, omdat het ontbreekt aan expertise bij de vrijwilligers. Een deel van de 
verenigingen geeft aan dat reparaties aan toestellen en vervangingen van onderdelen 
door professionals (van de gemeente) moet worden uitgevoerd. 

De speeltuinverenigingen hebben behoefte aan ondersteuning in dit proces van 
vernieuwing. Het meest gevraagd is ondersteuning in het zoeken naar/aanvragen 
van subsidies. Vooral kleinere verenigingen hebben zorgen over het financieren 
van de vervangingen (hun deel van de cofinanciering). Verder zijn verschillende 
speeltuinverenigingen op zoek naar ondersteuning in het opstellen van een plan van 
aanpak of een meerjarenplan. Tegenwoordig is veel mogelijkheden als het gaat om 
buitenspelen, zij geven aan niet te weten waar zij moeten beginnen. 

Een vereniging reageert hierop met de opmerking dat de gebruikers inspraak 
moeten hebben/mee moeten beslissen over de inrichting. Een samenwerking met 
buurtorganisaties en met name scholen werkt ook goed. Daar kun je de doelgroep 
vragen wat zij willen, hier zijn voldoende kinderen om een beslissing op te baseren. 

Andere verenigingen geven aan dat reparaties ook door de leverancier uitgevoerd kan Financiën 
worden. Zij voeren dan de reparaties aan hun toestel goed uit, met de garantie dat De speeltuinverenigingen hebben leden, deze betalen allemaal een jaarlijkse 
toestellen nog gecertificeerd zijn en aan de veiligheidseisen voldoen. contributie van vijf tot tien euro per jaar/gezin. De stichtingen en de twee verenigingen 

die onderdeel van zijn een dorpsbelangen hebben geen betalende leden. 
Vervangen van onderdelen 
Niet alle verenigingen zijn bekend met de regeling waarin onderdelen (van toestellen) 
besteld kunnen worden via de gemeente. De verenigingen die wel bekend zijn met 
deze regeling, hebben hier in het verleden gebruik van gemaakt. Zij zijn blij met deze 
regeling, maar deze werkt niet altijd even goed in de praktijk: 
• Sommige verenigingen hebben toestellen waarvan de oorsprong onbekend is 

(typeplaatje of certificaat ontbreekt) of toestellen die te oud zijn, waardoor geen 
vervangende onderdelen besteld kunnen worden. 

• Wanneer eenmaal de onderdelen binnen zijn, moet de vereniging zelf de 
reparaties uitvoeren. Afhankelijk van de reparatie kan dit behoorlijk lastig zijn. 

• Tip die gedeeld is: inkoop van duurzame toestellen (van een selectie van 
leveranciers), waardoor vervanging van onderdelen minder moeilijk wordt in 
de toekomst. De toestellen zijn wat duurder, maar gaan langer mee en vergen 
minder onderhoud. 

Vervanging toestellen 
Het vervangen van toestellen zal op relatief korte termijn een aandachtspunt 
worden van de meeste verenigingen, vanwege de huidige staat van het areaal. Veel 
verenigingen zijn nu al bezig met het vernieuwen van de speeltoestellen. Bij de grotere 
verenigingen (met meerdere speelplekken) wordt aangegeven dat dit een continu 
proces is. 

Daarnaast wordt op verschillende manieren inkomsten gegenereerd. Voorbeelden 
die gegeven worden zijn inzamelen oud papier, collectes Jantje Beton, donateurs, 
sponsoren en diverse fondsen of subsidieverstrekkers. De grootste verenigingen zijn 
zodanig georganiseerd dat zij de financiering grotendeels rond krijgen, de overige 
verenigingen hebben hier moeite mee. 

Slechts een enkele vereniging is niet bekend met de regeling vanuit de gemeente voor 
cofinanciering van nieuwe speeltoestellen. De regeling wordt in het algemeen positief 
ontvangen, maar wel pragmatisch. 

Een kanttekening wordt gemaakt bij de huidige overeenkomst. Een eigen bijdrage van 
ten minste 50% door de verenigingen heeft tot gevolg dat speeltuinverenigingen zo'n 
klein mogelijke investering doen. In plaats van een speelplek als geheel opnieuw in 
te richten, wordt alleen het hoognodige toestel vervangen. In sommige gevallen is 
een gelijkwaardig alternatief niet mogelijk, waardoor een minimale oplossing wordt 
gezocht en de speelwaarde afneemt. Daarnaast wordt de regeling voor het vervangen 
van onderdelen benut om driekwart van het toestel te vervangen/vernieuwen met 
losse onderdelen. Terwijl het meer rendabel zou zijn om het toestel als geheel te 
vervangen. 
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Bjj[age lor@eon«teerst@ossets@verentoosn 
, 

Met het aanschrijven van fondsen en subsidies zijn er wisselende ervaringen. wel zitten. Thema's die zijn voorgesteld om te bespreken zijn: 
Wanneer iemand binnen het bestuur/de vereniging hier handigheid in heeft, dan is • Het opstellen van een meerjarenplan en een PvA bij vernieuwing/herinrichting 
veel mogelijk. speelplek. 

• Welke acties/activiteiten/evenementen organiseren de verenigingen? Hoe zorgen 
anderen voor bekendheid/draagvlak binnen het dorp. 
Experts in onderhoud en duurzaamheid uitnodigen. Hierbij kan de groep als een 
geheel optreden en commerciële partijen uitnodigen. Bij gezamenlijke inkoop is 
korting wellicht mogelijk. 
Hoe is aansprakelijkheid bij ongevallen geregeld? 
Hoe kunnen verenigingen en gemeente rekening houden met demografische 
opbouw? 

Bij NL Doet krijg je sinds dit jaar per speeltuin een bijdrage van €3500,- waarbij je 
het gebruik niet hoeft te verantwoorden. Wel is een voorwaarde dat speelplekken • 
ten minste 3 km uit elkaar liggen. Een van de aanwezigen gaf de tip om in te 
zetten op toegankelijkheid. De NSGK geeft subsidies voor rolstoeltoegankelijke 
speelvoorzieningen, zij hebben veel middelen. Door toestellen uit te zoeken die • 
zowel door mensen met een beperking als zonder beperking goed gebruikt kunnen • 
worden, kan dit een goede bijdrage leveren aan het vervangen van toestellen op de 
speelplekken. 

De verenigingen denken dat leden/donateurs eerder zijn bereid om te betalen als het 
geld direct naar een speelvoorziening gaat en niet naar de administratieve kosten van 
de vereniging. De gemeente zou dan moeten opdraaien voor een 'basis kostendekking', 
bijvoorbeeld de kosten van de verzekering. 

Toekomst 
Wanneer naar de toekomst wordt gekeken, is een tweedeling aanwezig. Grotere 
verenigingen zien de toekomst (redelijk) positief. Kleinere verenigingen zijn somberder 
over de toekomst. Hier zijn zorgen over het voortbestaan van de vereniging. Ten 
eerste door beperkt animo voor (bestuurs-)leden van de verenigingen. Mensen 
hebben het tegenwoordig te druk om veel tijd te investeren in bijvoorbeeld een 
speeltuinvereniging. 
Ten tweede wordt de huidige constructie als fragiel gezien, doordat er een 
afhankelijkheid van vrijwilligers is en omdat financiële onzekerheid aanwezig is. Die 
onzekerheid bestaat bijvoorbeeld, doordat de huidige regelgeving veranderd of 
bijvoorbeeld constructies van het inzamelen van oud papier komen te vervallen. 

Gevraagd is of er behoefte is aan onderlinge samenwerking tussen de verenigingen. 
Hier wordt matig op gereageerd, zij zien hier alleen belang in als het ook duidelijke 
meerwaarde biedt. Een nauwe samenwerking is niet nodig volgens de meeste partijen. 
Het onderlinge contact versterken om zo ideeën en ervaringen uit te wisselen, zien zij 

Bijdrage van de gemeente 
Op de vraag of de gemeente voldoende faciliteert, worden verschillende punten 
gemaakt. Een van de verenigingen geeft aan dat zij goed faciliteren maar niet op 
de juiste manier. Door de subsidies voor het vervangen van onderdelen, worden 
toestellen nu soms voor 75% vervangen. Dat is geen duurzame vorm van onderhoud. 

Een andere vereniging geeft aan dat goed wordt meegedacht, maar dat er een 
grijs gebied aanwezig is wanneer het gaat over verantwoordelijkheid. Verder wordt 
aangegeven dat de gemeente een afwachtende houding heeft, het is grotendeels 
afhankelijk van de vragen vanuit de verenigingen. 

Structurele financiële ondersteuning is wenselijk, de huidige financiële mogelijkheden 
zijn te beperkt. Zonder de aanwezigheid van een duidelijk, rechtvaardig en transparant 
beleid vanuit de gemeente, zijn er extra zorgen over het voortbestaan van de 
vereniging. 

Naast structurele financiële ondersteuning kan de gemeente ook beter communiceren 
over welke potjes binnen de gemeente beschikbaar zijn, hoe deze zich met elkaar 
verhouden en hoe hier aanspraak op gemaakt kan worden. 

De verenigingen willen graag (meer) ondersteuning bij het organiseren van activiteiten 
met als doel kinderen meer buiten te laten spelen/bewegen. Het zou bijvoorbeeld leuk 
zijn als er eens in de maand en/of tijdens de vakanties activiteiten in de speeltuinen 
worden georganiseerd, zowel qua spel als qua natuurlijk spelen. 
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Biilaae ,~etiotieverstao scholen .. •--- 
Twaalf scholen zijn benaderd met een vragenlijst, allen hebben deze beantwoord. Bij het 
vervolgoverleg waren vertegenwoordigers aanwezig van tien scholen. Vanuit Stichting 
Wolderwijs was ook een vertegenwoordiger aanwezig. In deze bijlage zijn de belangrijkste 
bevindingen uitgewerkt. 

De organisatie en vrijwilligers 
Het beheer en onderhoud van het schoolplein is in de meeste gevallen de 
verantwoordelijkheid van de school zelf. Soms valt dit onder een stichting (van ouders 
of Stichting Wolderwijs). Een enkele school vindt het wel discutabel of zij de enige 
verantwoordelijke zijn voor het onderhoud of dat de gemeente hierin ook een rol speelt. 
Vooral bij scholen op de grond van de gemeente en buiten de schooltijden om. 

De werkzaamheden aan het plein worden uitgevoerd door het personeel (directie, docenten 
of ondersteunend personeel). Verschillende scholen hebben een pleincommissie, deze 
houden zich vooral bezig met de (nieuwe) inrichting van het plein. Naast dat de scholen 
zelf onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, worden ouders hierbij betrokken. Voor 
schoonmaak- en opknapwerkzaamheden worden ouders gevraagd om te helpen. Het gaat 
dan om een vaste dag of enkele keren per jaar. 

Net als bij de speeltuinverenigingen ervaren de scholen dat de betrokkenheid vanuit 
bewoners/ouders beperkt is. Voor grote schoonmaakacties en herhaalde activiteiten 
zijn ouders moeilijk te werven. Een verklaring die zij hiervoor geven is dat gezinnen 
tegenwoordig vaak uit tweeverdieners bestaan, ook ouders hebben minder tijd om aan 
schoolactiviteiten te besteden. Het samenstellen van een pleincommissie, gaat wel relatief 
eenvoudig. Hiervoor zijn voldoende vrijwilligers te vinden. 

Openbaar gebruik - buurtpleinen 
Zowel in de vragenlijst als tijdens de avond is naar voren gekomen dat de schoolpleinen 
na schooltijd gebruikt worden (sommigen tot 20.00 uur). Het openbaarstellen van de 
speelvoorziening is een voorwaarde van de huidige overeenkomst. 

Overlast op de schoolpleinen door andere gebruikers dan de doelgroep komt voor. Het 
gaat dan vooral om jeugd die het schoolplein gebruiken als hangplek. Vernielingen komen 
sporadisch voor, het afval wat wordt achtergelaten vormt een probleem. Tijdens de avond 
zijn door de scholen diverse manieren gedeeld om hier mee om te gaan. Sociale controle, 
extra toezicht (door ouders) en het aanspreken van jongeren die het afval achterlaten, 
gebeurt bij veel scholen. 

Een andere aanpak is om de aandacht te richten op de kinderen die nu op de basisschool 
zitten. Door deze kinderen het schoolplein op te laten ruimen of door extra afvalbakken, 
wordt ingezet op voorkomen van overlast door een nieuwe generatie. 

Tijdens de bijeenkomst is een betoog gehouden om de schoolpleinen anders te 
benaderen. Het plein wordt niet alleen door school(kinderen) gebruikt. Andere partijen, 
zoals de bibliotheek en de kinderopvang, liggen aan het plein en maken ook gebruik van 
de speeltoestellen. Hiervoor wordt de term "buurtplein" geïntroduceerd, een speelplek 
voor alle kinderen en mogelijk ook voor de volwassenen in de buurt of uit het dorp. Het 
wordt nadrukkelijk een voorziening van het dorp en draagt bij aan de leefbaarheid van het 
dorp. 

Dit gedeelde gebruik is alleen maar goed, maar daar hoort ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid bij. Samen verantwoordelijk voor het vinden van vrijwilligers, 
onderhoud en vervanging van speeltoestellen. Bij een belangrijke rol voor het schoolplein 
met een breder gebruik dan alleen de school, wordt van de gemeente verwacht dat zij een 
positie in nemen of een rol vervullen. Het betreft de leefbaarheid van een heel dorp en 
niet slechts de speelvoorziening van een school. 

Het merendeel van de andere scholen vindt dit een mooie benadering en zien hier 
potentie in voor hun eigen voorzieningen. Het beheer van zo'n plein is een punt waar 
vraagtekens bij gezet worden, aangezien betrokkenheid vanuit ouders en de omgeving al 
minimaal is. De ervaring is dat andere partijen graag willen meedenken, maar het initiatief/ 
verantwoordelijkheid ligt vooralsnog bij de school. 

Inspecties 
Alle schoolpleinen worden jaarlijks geïnspecteerd door de gemeente. Het inspectierapport 
wordt naar de scholen toegestuurd. Niet alle scholen kunnen eenvoudig overweg met dit 
rapport. Net als de speeltuinverenigingen hebben zij moeite met de interpretatie van de 
constateringen en de urgentie tot oplossen. Doordat de scholen niet de expertise hebben, 
weten zij niet altijd zeker of reparaties veilig en correct zijn uitgevoerd. 

De scholen geven aan dat de huidige constructie (overeenkomst) omslachtig is. In 
hun ogen is het praktischer dat de gemeente direct onderdelen besteld voor urgente 
vervangingen, zodra de inspectierapporten binnen zijn. Dit scheelt enkele stappen. De 
scholen zouden het helemaal fijn vinden wanneer de reparaties ook direct door een 
professional worden uitgevoerd. Zo lost één van de gemeentelijke inspecteurs ter 
plekke kleine constateringen op (vingerbeknelling, etc.), dit wordt als prettig ervaren. 
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Bijlage_e....case 
Verantwoordelijkheden scholen (de overeenkomst) 
Niet alle scholen zijn zich bewust van alle verantwoordelijk die bij hen liggen. Tijdens de 
bijeenkomst is toegelicht wat er verwacht wordt: scholen zijn zelf verantwoordelijk voor 
het onderhoud en de vervangingen van speeltoestellen op het schoolplein. Veel partijen 
zijn niet bekend met de (mogelijke) overeenkomst met de gemeente en de verdere 
ondersteuning die de gemeente kan bieden. Een deel van de scholen, die volgens de 
administratie van de gemeente, wel een overeenkomst hebben, weten dit zelf niet. 

De scholen hebben kritische vragen gesteld over de overeenkomst, tijdens de bijeenkomst. 
Ten eerste worden vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de overeenkomst. Hoe 
haalbaar is het om alle scholen en speeltuinverenigingen financieel te ondersteunen met 
het (huidige) beperkte beschikbare budget. 

Met beperkte middelen en een grote vervangingsopgave is er de noodzaak om de middelen 
efficiënt in te zetten. Hierbij wordt door de scholen verwacht dat de gemeente deze 
verdeelt op basis van een duidelijke criteria en hierin de regie neemt. De besluitvorming 
over wie en hoeveel financiële ondersteuning de partijen krijgt, moet gebeuren op basis 
van duidelijke beoordelingscriteria (bv. op basis van inspectierapporten, impact speelplek 
of demografische gegevens). 

In de vragenlijst en tijdens het overleg is naar voren gekomen dat het merendeel van 
de scholen de werkzaamheden die gepaard gaan met het beheer, onderhoud en de 
vervanging van het schoolplein als zwaar ervaren. Deze werkzaamheden kosten veel tijd, 
budget en vergen expertise die niet altijd aanwezig is. Tijdens de avond is benadrukt door 
de scholen dat zij deze werkzaamheden niet zien als een onderwijstaak. Volgens hen hoort 
de verantwoordelijkheid voor schoolpleinen bij de gemeente te liggen: de pleinen worden 
openbaar gebruikt en de gemeente heeft wel de expertise om de werkzaamheden goed 
uit te voeren. 

Vervanging toestellen - Financién 
Met name de vervanging van toestellen is een opgave voor de scholen. Vele scholen 
hebben plannen om enkele toestellen te vervangen of maken plannen voor een complete 
herinrichting. De scholen hebben zelf onvoldoende middelen om deze vervangingen te 
bekostigen. Om de vervanging te realiseren wordt vaak jaren gespaard, wordt een bijdrage 
van ouders gevraagd en worden acties en evenementen georganiseerd. Enkele scholen 
schrijven fondsen aan, maar die worden soms niet toegekend omdat niet bekend is of de 
gemeente een deel van de kosten wil financieren. Tijdens de avond wordt ook aangegeven 
dat het aanschrijven van fondsen en het vinden van de juiste potjes een expertise is waar 
niet iedereen in thuis is. 

Toekomst 
Tijdens de bijeenkomst wordt een pleidooi gehouden om het spelen en bewegen 
prominenter op de agenda te zetten van de gemeente. Zowel bij scholen, de gemeente 
en inwoners is een groeiend besef van het belang van spelen en bewegen. De openbare 
ruimte verdient een update die past bij deze nieuwe manier van denken, waarbij 
spelen uitdagender is en het gebruik van speelplekken (en ook schoolpleinen) zich niet 
alleen beperkt tot kinderen (zoals aangegeven in het argument voor "buurtpleinen"). 
Om aan deze geluiden gehoor te geven is meer budget noodzakelijk. Door een breder 
belang te behartigen, kunnen hiervoor binnen de gemeente wellicht ook verschillende 
financieringsmiddelen aangesproken worden (samenwerking met andere terreinen zoals 
sociaal domein, sport, Initiatiefrijk De Wolden). 

Tijdens de avond is ook een mogelijke samenwerking met speeltuinverengingen besproken. 
Op deze manier liggen niet alle werkzaamheden en expertise alleen bij de scholen. Per 
abuis zijn de scholen, waarvan de schoolpleinen beheerd en onderhouden worden door 
speeltuinverenigingen, niet uitgenodigd. Om deze reden kan onvoldoende aangegeven 
worden op welke wijze de samenwerking ervaren wordt. Bij een enkele school is deze 
samenwerking aanwezig en werkt het goed. Andere scholen geven aan dat een dergelijke 
samenwerking kwetsbaar is, met name voor de continuïteit. Zodra het bestuur van een 
vereniging wisselt of valt, komt de verantwoordelijkheid weer bij de school te liggen, 
die dit niet altijd direct kan opvangen. Een voordeel van een samenwerking kan zijn dat 
toestellen kunnen wisselen tussen speeltuinen en het schoolplein. 

Samenwerking met de gemeente 
De scholen zijn op zoek naar ondersteuning vanuit de gemeente, dit kan zijn financieel, 
expertise of op andere manieren. Wat betreft de financiële ondersteuning vanuit de 
gemeente zijn onduidelijkheden aanwezig. Onder andere over welke potjes aanwezig zijn 
(bij verschillende partijen binnen de gemeente), hoe deze worden verdeeld en de hoogte 
van de gereserveerde budgetten. 
Een veel gebruikte subsidiestroom was Initiatiefrijk De Wolden. Hier was tijdelijk veel 
mogelijk en veel budget beschikbaar. De scholen werden aangespoord om hier gebruik 
van te maken, maar door een (sterke) toename van aanvragen is nu het budget op en zijn 
aanvragen on-hold gezet. In de samenwerking met de gemeente is tijdens de avond verder 
gekeken dan subsidies. Zo wordt gevraagd of de gemeente kan ondersteunen in natura, 
bijvoorbeeld door het leveren van valzand. Verder wordt gevraagd of inkoopcontracten 
aanwezig zijn waarmee scholen voordeliger toestellen kunnen aanschaffen. Een andere 
concrete vraag gaat over het afvoeren van (groen)afval. De scholen kunnen dit moeilijk 
kwijt, omdat ze geen pasje hebben van de milieustraat (ze zijn geen bedrijf, noch een 
individu). 
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Bijlage 2 Scenario's 
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1 Betreft huidige €33.000 50/50 €16.500 €16.500 Alleen Gemeente stuurt veiligheidsinspectie naar Initiatief voor vervanging (en Daadwerkelijke realisatie van de situatie veiligheidsinspectie verenigingen en attendeert ze op de dus veiligheid van vervangingsopgave wordt bepaald 

mogelijkheid tot het indienen van een speeltoestellen) ligt bij de door speeltuinverenigingen, 
cofinancieringsaanvraag. vereniging. vwaardoor kans bestaat dat de 

gemeente de verenigingen in 
gebreke moet stellen, in die situaties 
vaann onveilige speeltoestellen niet 
worden vervanaen. 

Gemeente heeft geen actieve De achterstand in de 
rol. vervangingsopgave zal minder snel 

worden gerealiseerd dan bij scenario 
2. 

Zeer beperkt budget benodiad. 
2 Betreft een € 100.000 60/40 €60.000 €40.000 Veiligheidsinspectie Gemeente vijst verenigingen, bij het Initiatief voor vervanging (en Daadwerkelijke realisatie van de tussenvorm i.c.m. leeftijd toesturen van de inspectiegegevens, op dus veiligheid van de vervangingsopgave wordt bepaald 

speeltoestellen, vwaarbij de te verwijderen/vervangen speeltoestellen ligt bij de door speeltuinverenigingen, 
veiligheidsinspectie speeltoestellen. Verenigingen nemen het speeltuinvereniging. waardoor kans bestaat dat de 
prioriteit krijgt initiatief om in samenwerking met de gemeente de verenigingen in 

gemeente een plan op te stellen voor gebreke moet stellen, in die situaties 
vervanging van de speeltoestellen, waarin onveilige speeltoestellen niet 

worden vervangen. 
Gemeente heeft iets actievere De achterstand in de 
rol, door het aandragen van de vervangingsopgave wordt minder 
te vervangen speeltoestellen. snel gerealiseerd dan bii scenario 3, 
Structureel (beperkt) budget 
benodigd. 

3 Conform advies ay €212.320 70/30 €148.624 €63.696 Veiligheidsinspectie Gemeente vijst verenigingen bij het Dit scenario is gebaseerd op Gemeente krijgt actievere rol, evaluatie i.c.m. leeftijd toesturen van de inspectiegegevens op de een gestructureerd lange waardoor speeltuinvereniging niet 
speelruimte beleid speeltoestellen te verwijderen/vervangen speeltoestellen, termijnplan, waarbij de meer alleen verantwoordelijkheid 

Gerneente selecteert jaarlijks een aantal gemeente tevens sturing houdt draagt voor instandhouding 
vereniging (met de hoogste prioriteit} om op locaties en aantal speelvoorzieningen, 
in samenwerking met de vereniging een speeltoestellen. 
meerjarenplan op te stellen vuaanin de Gezamenlijke {gemeente en Het oorspronkelijke uitgangspunt 
visie van het dorp/de wijk staat ysb de speeltuinverenigingen) om de verantwoordelijkheid bij de 
toekomst van de speelvoorzieningen op verantwoordelijkheid voor de speeltuinverenigingen te laten vrordt 
die locatie. Op basis van deze visie wordt vervanging van speeltoestellen. hiermee (deels) losgelaten. 
vervolgens uitvoering gegeven aan de 
vervangingsopgave. 

De achterstand in de 
vervangingsopgave wordt 
conform planning gerealiseerd. 
T/m 2029 hoog budget 
benodiad. 


