Raadsvergadering d.d. 10 november 2009 agendapunt 10
Aan:
De Gemeenteraad
Vries, 28 oktober 2009
Onderwerp:

Concept speelruimteplan Tynaarlo

Portefeuillehouder:
H. Kosmeijer
Behandelend ambtenaar:
B. Deems
Doorkiesnummer:
0592 - 266 860
E-mail adres:
b.j.deems@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het concept speelruimteplan en met hierin genoemde conclusies/
aanbevelingen, visie en uitgangspunten
2. Instemmen om het concept speelruimteplan vrij te geven voor de formele
inspraakprocedure
Bijlagen:
- Raadsbesluit (bijgevoegd)
- Speelruimteplan Tynaarlo (ter inzage)
- Samenvatting speelruimteplan tynaarlo (ter inzage)

TOELICHTING
Inleiding
In april 2008 heeft het college ingestemd met het realiseren van een speelruimteplan voor de gemeente
Tynaarlo. Het speelruimteplan moet de basis vormen op welke wijze de gemeente in de komende jaren
met haar speelruimte wil omgaan. Inmiddels is de conceptnotitie Speelruimteplan Tynaarlo gereed. Deze
is tot stand gekomen naar aanleiding van uitgebreide inventarisatie en toetsing van het huidige aanbod
aan speelvoorzieningen in de gemeente. Dit heeft geleid tot een aantal conclusies en aanbevelingen om
tot een gewenst aanbod van speelruimte te komen.
Vanuit de conclusies en aanbevelingen zijn er in de notitie uitgangspunten en een visie geformuleerd die
het gemeentelijke beleid op speelruimte moeten gaan vormen.
Uitgangspunten
- De gemeente Tynaarlo is zich bewust van het belang van buitenspelen voor kinderen en wil zorg
dragen voor voldoende aanbod van veilige speelruimte voor alle kinderen, valide en minder valide.
- Voor het creëren van voldoende aanbod van speel- en sportmogelijkheden in de openbare ruimte en
het in stand houden en beheren hiervan, zal de gemeente Tynaarlo de komende jaren budget
reserveren.

Visie op spelen en sporten in de openbare ruimte
Binnen de geformuleerde uitgangspunten stelt de gemeente vast dat speelruimte meer is dan
locaties in de openbare ruimte met speeltoestellen of sportvoorzieningen. In haar visie moeten deze
speel en sportlocaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passen binnen de beoogde verzorgingsgebieden.
Zijn afgestemd op de bestaande en toekomstige gebruikers.
Goed worden onderhouden, waarmee de veiligheid bij normaal gebruik voldoende wordt
gewaarborgd.
Bij nieuwbouw zal worden gestreefd naar een totale oppervlakte formele speelruimte van 3% van de
bebouwde oppervlakte
Kwaliteit het uitgangspunt zijn en niet de kwantiteit
Uitnodigend en uitdagend zijn voor kinderen om te spelen en veilig te bereiken
Zoveel mogelijk met kinderen en buurt/ dorpsbelangenorganisaties worden ingericht.
De sociale cohesie bevorderen door als plek te functioneren waar ook ouders, begeleiders elkaar
kunnen ontmoeten.
Voldoende variatie bieden om kinderen zoveel mogelijk aan te moedigen te spelen en te bewegen.
Op basis van reserveringen financieel mogelijk worden gemaakt.
Bij nieuwbouwprojecten als vast onderdeel worden meegenomen als te reserveren ruimte voor
spel/sport voor kinderen en jongeren
Aanvullend zijn op het bestaande aanbod van bijvoorbeeld MFA’s, scholen, BSO en
peuterspeelplaatsen. Speellocaties bij genoemde instellingen zouden indien mogelijk openbaar
toegankelijk moeten zijn.

Vervolgprocedure
Mocht de raad akkoord gaan met het gevraagd besluit dan zal het speelruimteplan worden vrijgegeven
voor inspraak. Na vaststelling van het speelruimteplan zal er een meerjaren uitvoeringsprogramma
worden opgesteld.
Financiële consequenties
Op dit moment is er jaarlijks een budget van ca € 170.000,- beschikbaar voor speelvoorzieningenbeleid.
Hiervan is echter een bedrag van € 6.472 beschikbaar voor de aanleg van nieuwe en vervanging van
oude speelvoorzieningen. De rest van het bedrag is gereserveerd voor uren onderhoud en inspectie van
het huidige aanbod aan speelvoorzieningen. Dit bedrag kan niet ingezet worden voor aanschaf of
vervanging van speeltoestellen
Het huidige budget van € 6.473,- is niet toereikend om de in het speelruimteplan opgenomen punten te
realiseren.
Uw raad heeft in de begroting 2010 in het kader van nieuw beleid incidenteel, voor 2010 een bedrag van
€ 50.000,- beschikbaar gesteld. Voorstel is om – tegen de achtergrond van de financieel geldende
omstandigheden - vanaf 2011 jaarlijks een heroverweging te maken welke investeringen er gedaan
kunnen worden.

Adviezen
n.v.t.

Gevraagd besluit
1. Instemmen met het concept speelruimteplan en met hierin genoemde conclusies/ aanbevelingen,
visie en uitgangspunten
2. Instemmen om het concept speelruimteplan vrij te geven voor de formele inspraakprocedure
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