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Onderwerp 

Speelruimtebeleid 2022-2026 

 

Beslispunten 

1. De kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 vast te stellen. 

2. Een bestemmingsreserve Speelvoorzieningen in te stellen. Voor de buitenwereld heet dit het 

‘fonds Speelruimten’. 

3. Het restant van € 93.000 uit de bestemmingsreserve Robuust subsidiebeleid toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Speelvoorzieningen. 

4. Een bedrag van € 164.003 uit de bestemmingsreserve Leefbaarheid toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Speelvoorzieningen.  

5. Jaarlijks vanuit het huidig subsidiebudget speeltuinverenigingen € 36.000 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Speelvoorzieningen.   

 

Inleiding 

Deze kadernota Speelruimtebeleid 2022 – 2026 bevat voorstellen tot nieuw beleid betreffende 

speelruimten in de gemeente West Betuwe. Daarnaast vindt een harmonisatie plaats van de subsidies 

aan Speeltuinverenigingen. Subsidies die de voormalige gemeenten Geldermalsen en Lingewaal 

kenden en tot 1-1-2022 geldig zijn.  

In opdracht van de gemeente West Betuwe heeft het bureau OBB het rapport “Samen maken we een 

fijne speelruimte!” opgesteld. Alle speelruimten, speeltoestellen en speelprikkels zijn geïnventariseerd 

en in beeld gebracht. Zie ook bijlage drie van de kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026.  

 

De gemeente West Betuwe voert een kernenbeleid gericht op het in stand houden en versterken van de 

leefbaarheid en de sociale cohesie in de 26 kernen. Dit krijgt gestalte in onder andere de nota 

kernenbeleid, de nota Uitgangspunten nieuw subsidiebeleid, de Kadernota dorpshuizen en 

multifunctionele centra, de nota Bouwen aan sociale kracht en zo ook de kadernota Speelruimtebeleid 

2022-2026. Een belangrijk vertrekpunt voor de kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 is het gestelde 

in het Bidbook West Betuwe 2030: “Zorg met inwoners voor uitdaging en groene speelplekken. 

Buitenspelen betekent uitgedaagd worden. Speeltuinen zijn groen en een garantie voor avontuur! Hier 

wil je spelen, hier wil je wonen. De vitaliteit van dorpen is sterk afhankelijk van jonge gezinnen. Houd 

dus oog voor hun dromen en wensen. Gezinnen zoeken vaak een (koop) woning in een veilige groene 

woonomgeving met voldoende groene speelplekken en voldoende uitdaging tot bewegen.  
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De huidige situatie wordt gekenmerkt door: 

1. Sommige speeltuinverenigingen hebben slechts enkele speeltoestellen en andere 

speeltuinverenigingen hebben meer dan 30 speeltoestellen in beheer. Met een uitschieter naar 59. 

Er is bij een aantal speeltuinen sprake van achterstallig onderhoud. 

2. Wordt bij de ene speelruimte alle onderhoud door de gemeente verzorgd, anderen moeten het zelf 

doen (lees: de bestuursleden). Bij weer anderen wordt alleen het groenonderhoud door de 

gemeente verzorgd. 

3. Veel speeltoestellen niet zijn gecertificeerd met name omdat veel toestellen “zelf gemaakt” zijn. 

4. Niet alle speeltoestellen zijn veilig. 

5. Er is onvoldoende geld om de speeltuinen op goed niveau veilig te onderhouden. 

 

Visie op speelruimten: Speelruimten nodigen uit tot ontmoeting, ontdekking en ontplooiing voor 

diverse doelgroepen. Het beleid stimuleert multifunctioneel gebruik en inclusie, maximale 

toegankelijkheid voor en participatie van mensen die willen en kunnen deelnemen. De sociale cohesie 

en de netwerken, kortom de leefbaarheid, in een kern worden hier versterkt door het sociale domein 

met het fysieke domein te verbinden. 

In het kader van vitale kernen is het centraliseren van speelruimten belangrijk. Immers krachtige 

centrale buurtplekken waar je leeftijdsgenoten treft, zijn veel aantrekkelijker dan ruimten achter 

woningen waar weinig kinderen wonen. Het is mogelijk met behoud van bereikbaarheid en een eerlijke 

verdeling over de doelgroepen en buurten in iedere kern en/of buurt een aantrekkelijke speelruimte te 

realiseren. Spelen is een basis voor een gezonde ontwikkeling. Kinderen spelen overal en graag 

samen.  Het spelen is in drie groepen onderscheiden: Kinderen 0-6 jaar, jeugd 6-12 jaar, jongeren 12-18 

jaar. Speelruimten zijn multifunctioneel omdat andere doelgroepen daar ook gebruik van kunnen 

maken. Ouderen kunnen bijvoorbeeld er jeu-de-boules of koersbal spelen en kunnen dezelfde of een 

andere doelgroep ontmoeten. De vierde doelgroep ouderen is in de inventarisatie niet meegenomen 

maar wordt wel in het voorgestelde beleid als een belangrijke doelgroep gezien. Een nadere uitwerking 

dient nog plaats te vinden.  

 

Er zijn drie belangrijke begrippen.  

 Speelruimte is de fysieke ruimte om te spelen in de openbare ruimte en op de ingerichte 

speelruimten. Daarnaast gaat het over de spreekwoordelijke ruimte die de doelgroep wordt 

gegund: waar mag je spelen? Ruimte is daarbij de bepalende factor en niet perse de al dan niet 

aanwezigheid van speeltoestellen.  

 Formele speelruimte is de ruimte die specifiek en exclusief is ingericht om te spelen (veelal 

plekken met speeltoestellen). Zie voor een verdere uitwerking tabel 4 van de kadernota. 

 Informele speelruimte is de ruimte waarin de doelgroep veilig kan spelen zoals stoep, plein, park, 

plantsoen, openbare sportvelden en dergelijke. Hier staan geen specifieke speeltoestellen. Zie 

voor een verdere uitwerking tabel 3 van de kadernota.  
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Tabel Overzicht Speelruimten in huidige en toekomstige situatie 
 Huidige situatie Toekomstige situatie 
 Aantal formele 

speelruimten 
Aantal formele 
speelruimten 

Aantal informele 
speelruimten 

Bestemming 37 
informele speelruimten 

Speeltuinverenigingen 71 56 15 ? 
Gemeente 50 28 22 ? 
Totaal 121 84 37 ? 
     
Gemeente 28    
Over te dragen aan 
speeltuinvereniging 

?    

In gemeentelijke handen ?    

 

Er zijn normen gehanteerd voor de benodigde hoeveelheid en typen speelplekken in relatie tot de 

huidige en toekomstige demografische opbouw binnen de kernen en buurten. Dit geldt ook voor 

nieuwbouwprojecten. Hiermee wordt een evenredige en eerlijke verdeling van speelruimten bereikt. 

Dat leidt tot de verdeling van speelruimten in bovenstaande tabel. Zie ook bijlage 3 uit de bijgevoegde 

Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026. 

 

Voorgesteld wordt om 37 formele speelruimten om te zetten naar informele speelruimten. In bijlage 4 

van de kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 is de lijst van 37 speelruimten aangegeven; 15 

speelruimten van de speeltuinverenigingen en 22 speelruimten van de gemeente.  

Op een later tijdstip kan worden besloten om die 37 informele speelruimten een andere functie te 

geven. Bijvoorbeeld openbaar groen of woningbouw. Over de resterende 28 gemeentelijke 

speelruimten moeten met de speeltuinverenigingen nadere afspraken worden gemaakt. Het kan zijn 

dat speeltuinverenigingen speelruimten overnemen. Er zijn 38 speeltuinverenigingen.  

 

Speeltuinverenigingen zijn verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven en het beheren van 

speelruimten. De gemeente stelt de kaders en ondersteunt de speeltuinverenigingen. De speelruimten 

sluiten zoveel als mogelijk aan op andere voorzieningen in de kern of wijk, zodat ontmoeten zoveel 

mogelijk wordt gefaciliteerd.  

De gemeente stimuleert één overkoepelde vereniging per kern die de rol van gesprekspartner op zich 

neemt en subsidies en fondsen aanvraagt voor meerdere speelplekken. De gemeente bevordert en 

faciliteert de oprichting van tenminste één speeltuinvereniging in kernen waar nog geen 

speeltuinvereniging is. 

 

De gemeente begeleidt en subsidieert verenigingen om alle doelgroepen: kinderen, jeugd, jongeren en 

ouderen, een uitdagend en gevarieerd geheel van multifunctionele speelruimten aan te bieden in elke 

kern of buurt.  

Om van oud naar nieuw beleid te gaan wordt voorgesteld een éénmalige transitiesom in te stellen. Dit 

bedrag is bedoeld om gedurende de transitiefase, maximaal twee jaar, achterstallig 

onderhoud/vervanging te regelen waardoor alle speelruimten na die transitieperiode weer up-to-date 

zijn. Voorgesteld is een verschuiving van beschikbare middelen van beheer en onderhoud naar 

vervangingsinvesteringen. Dit om de kwaliteit van de speeltoestellen op het gewenste niveau te 

brengen. Zie verder bij kopje financiën.  
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Een speelruimte kan voor iedere doelgroep een functie hebben. Het aantal functies gekoppeld aan 

maximaal 4 toestellen per functiegroep is het uitgangspunt voor een nieuwe subsidie beheer en 

onderhoud speelruimten. Dit betekent het volgende: als een speelruimte geschikt is voor de drie 

onderscheiden groepen dan is er sprake van drie functies en zijn er volgens de norm 12 

speeltoestellen. Die twaalf speeltoestellen komen in aanmerking voor de subsidie beheer en 

onderhoud. In bijlage zes van de kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 is een voorstel voor deze 

nieuwe subsidie Beheer en onderhoud speelruimten uitgewerkt.  Er blijft ruimte voor 

speeltuinverenigingen om zelf het beheer en onderhoud voor deze en andere speeltoestellen in te 

vullen.  

 

Ten aanzien van het vervangen van speeltoestellen wordt een fonds Speelruimten voorgesteld. In dit 

fonds worden jaarlijks een bedrag van 36.000 euro en éénmalig een budget van 257.003 euro. Zie 

verder bij het kopje financiën.  

Met dit bedrag kan de komende 2 jaar gewerkt worden aan het wegwerken van achterstanden.  Om 

deze middelen beschikbaar te houden voor het speelruimtebeleid wordt een fonds Speelruimten 

voorgesteld. De werking van het fonds Speelruimten geldt alleen voor de speeltoestellen die op 

gemeentelijke kosten zijn aangeschaft. Er zijn verschillende speeltuinverenigingen die zelf zorg 

hebben gedragen voor de aanschaf van één of alle speeltoestellen. In die gevallen geldt dat de 

speeltuinvereniging eigenaar is en zal het op eigen kosten de aangeschafte speeltoestellen dienen te 

vervangen. De speeltuinvereniging is dan ook verantwoordelijk voor het onderhoud van die toestellen. 

Tijdens het overleg met speeltuinverenigingen hebben enkele verenigingen laten weten dat zij tot nu 

toe voor vervanging van alle speeltoestellen hebben gezorgd en dat in de toekomst ook willen blijven 

doen.    

Ten aanzien van een onttrekking uit het fonds wordt het volgende voorgesteld. De gemiddelde 

speeltoestelprijs bedraagt circa 5.000 euro. Zijn er op een speelruimte drie functies - kinderen, jeugd, 

jongeren – aanwezig dan gaat het om maximaal twaalf toestellen. Immers de norm is gesteld op 4 

speeltoestellen per functie. Het te subsidiëren bedrag is dan in dit voorbeeld 60.000 euro.  

 

Er zal een uitvoeringsplan opgesteld worden waarin onder andere wordt aangegeven: 

1. Het verder uitwerken van gegevens en voorstellen van de doelgroep ouderen; 

2. In welk jaar speeltoestellen aan vervanging toe zijn en op basis daarvan een investeringsplan op te 

stellen; 

3. Op welke wijze speeltoestellen verplaatst kunnen worden zodat een eerlijke verdeling over de 

speelruimten ontstaat; 

4. Een uitwerking van de subsidie beheer en onderhoud Speelruimten; 

5. Een uitwerking van het fonds Speelruimten. 

6. Hoe de betreffende kern wil en kan meewerken om een doorontwikkeling van multifunctioneel 

gebruik en inclusie te realiseren.   

7. Te onderzoeken welke vrijvallende informele speelruimten een andere bestemming kunnen 

krijgen, bijvoorbeeld een andere maatschappelijke functie of woningbouw.  
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Samenvatting 

Het speelruimtebeleid 2022-2026 is gericht op het (her)inrichten van speelruimten waarbij 

speeltuinverenigingen en gemeente ieder hun eigen verantwoordelijkheid dragen. De (her)inrichting 

van speelruimten, het plegen van (vervanging)investeringen en het treffen van nieuwe financiële 

maatregelen zorgen er voor dat na verloop van tijd speelruimten in de kernen en buurten weer aan de 

eisen des tijds voldoen.    

 

Beoogd effect 

Harmonisatie van het speelruimtebeleid is noodzakelijk zodat op gemeentelijk niveau een consistent 

en uniform beleid wordt gevoerd. Dat beleid houdt in een sterke speelruimte centraal in de kern/buurt 

ter behoud en versterking van vitale kernen, een speelruimte die voldoet aan de functionele eisen en 

waar effectief en efficiënt met de beschikbare middelen wordt omgegaan.  

 

Argumenten 

1.1. Gemeente dient haar verantwoordelijkheid te pakken 

Door de kaders te stellen voor het toekomstig Speelruimtebeleid worden de speeltuinverenigingen en 

de gemeente weer in een positie gebracht dat ze met de aan hen toegedichte verantwoordelijkheden 

verder kunnen werken.  

 

1.2 Terugdringen van het aantal speelruimten is functioneel en efficiënt  

Door demografische ontwikkelingen wordt ingeboet op de functionaliteit van speelruimten. De indeling 

van speelruimten en speeltoestellen aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden bevordert het 

gebruik. De uitgaven voor speelruimten dient beheersbaar te blijven. Speeltuinverenigingen en 

vrijwilligers moeten de verantwoordelijkheid aan kunnen.  

 

1.3.De vierde doelgroep ouderen is van belang 

Ook voor ouderen is een speelruimte van grote toegevoegde waarde. Ontmoeten, spelen, recreatie, en 

zorg spelen daarbij een rol. In de nadere uitwerking verdient de vierde doelgroep ouderen aandacht.  

 

1.4.Een duidelijke organisatie bevordert de communicatie en samenwerking 

Als in iedere kern een speeltuinvereniging aanwezig is en er in een kern waar meer speeltuinverenigingen 

zijn één speeltuinvereniging opstaat om namens de kern op te treden dan is overleg, samenwerking 

makkelijker te regelen.  

 

1.5 Subsidiering met een normbedrag speeltoestel is uniform en transparant.   

Iedere speeltuinvereniging krijgt op basis van de functie die ze vervullen en het aantal genormeerde 

toestellen een subsidiebijdrage ten aanzien van beheer en onderhoud. Op basis van een 

investeringsplan met een vastgestelde maximale normaantal worden speeltoestellen vervangen. 

Boven die norm dienen speeltuinverenigingen zelf hun verantwoordelijkheid te nemen.   

 

2.1. Een extra impuls in de transitieperiode voorkomt hogere uitgaven op termijn. 

Er is sprake van achterstallig onderhoud en uitblijvende (vervangings)investeringen. Hoe langer 

daarmee wordt gewacht, hoe groter de uitgaven die op termijn moeten worden gedaan om de 
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speelruimten weer op orde te brengen. Verwacht wordt dat na het inlopen van achterstanden het 

beheer en onderhoud lager zal uitvallen.  

 

2.2. Er is geld beschikbaar voor extra inzet van personeel 

Indien knelpunten met betrekking tot personele capaciteit in de gemeentelijke organisatie ontstaan 

kan tijdelijk capaciteit worden ingehuurd.  

 

 

2.3. De werking van een bestemmingsreserve Speelvoorzieningen bevordert de effectiviteit 

Uitgaven kunnen gedaan worden wanneer het nodig is. En er kan een uitwisseling plaatsvinden tussen 

investeringen en beheer en onderhoud.  

 

Kanttekeningen 

1.1. Er kan een enkele kern zijn waar de verantwoordelijkheid voor het speelruimtebeleid niet kan worden 

opgepakt.  

Er zijn onvoldoende vrijwilligers en de bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt niet opgepakt.  

 

1.2. Het terugdringen van het aantal speelruimten kan moeizaam gaan. 

Speeltuinverenigingen en inwoners kunnen van mening zijn dat een speelruimte moet blijven. Daarbij 

kan zelf de volle verantwoordelijkheid voor de betreffende speelruimte genomen worden. De 

gemeente trekt zich dan terug en blijft alleen verantwoordelijk voor de keuring en veiligheid van de 

speeltoestellen. De gemeente kan speeltoestellen verwijderen wanneer die niet aan de keuring 

voldoen.  

 

1.3. Het achterstallig onderhoud blijkt groter dan gedacht 

In de praktijk zal moeten blijken hoe de kosten uitvallen om de speelruimten weer op het afgesproken 

kwaliteitsniveau te krijgen. Onvoorziene omstandigheden en/of extra wensen kunnen tot die hogere 

uitgaven leiden.  

 

1.4 De nieuwe subsidie voor beheer en onderhoud leidt tot herverdelingsverschillen.  

Omdat het budget van € 83.000 terug gaat naar € 47.000 is er sprake van een achteruitgang voor 

iedere speeltuinvereniging. Echter voor investeringen in speeltoestellen is een bestemmingsreserve 

Speelruimtebeleid (het fonds speelruimten) ingesteld. Thans is onbekend welke speeltuinverenigingen 

een gedeelte van de ontvangen subsidie reserveren voor te plegen investeringen.  

 

Financiën 

Voor de 10.774 kinderen van 0 tot 18 jaar is er in de huidige situatie in gemeente West  

Betuwe flink geïnvesteerd door de gemeente maar ook door de speeltuinverenigingen. Voor 121 

speelruimten is totaal circa € 3.500.000 geïnvesteerd. Verdeeld over 833 speeltoestellen zijnde             

€ 2.900.000 en voor bijbehorende valdempende ondergronden (bijvoorbeeld rubberen tegels) zijnde                

€ 600.000. Voor de vervanging van deze speelruimten zou circa € 232.000 per jaar nodig zijn bij een 

afschrijvingstermijn van 16 jaar (is de reguliere norm).  
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Bij een gemeentelijk budget van € 125.801 per jaar is niet geheel duidelijk of dit haalbaar is. 

Speeltuinverenigingen plegen zelf ook investeringen in speeltoestellen. In de uitwerking, het 

uitvoeringsplan, zal de investeringsbehoefte en het beschikbare budget van de speeltuinverenigingen 

en de gemeente helder worden gemaakt.   

 

In bijlage drie van de Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 staan de huidige waarde verdeling 

(stand 2020) en totale waarde (ruim 3,5 miljoen euro) van de speeltoestellen en valdempende 

ondergronden en speelprikkels in de gemeente. Het gemeentelijk budget bepaalt de 

vervangingswaarde na afloop van de transitie op € 1.573.250. Qua vervangingswaarde speeltoestellen 

blijkt derhalve een reductie van bijna 50% haalbaar.   

Deze resultaten zijn natuurlijk niet alleen te realiseren door herverkaveling van speelruimten en 

reallocatie van toestellen. De reductie hangt mede samen met het feit dat in veel speeltuinen 

zelfgemaakte (niet-gecertificeerde) toestellen staan, die dus niet voor vervanging in aanmerking 

komen. Dit geldt ook voor speeltoestellen die op basis van sponsoring door particulieren of bedrijven 

zijn neergezet.  

 

De huidige samenstelling van het gemeentelijk budget is in totaal € 125.801 structureel beschikbaar. 

Beheer & onderhoud € 83.000, Speelruimten extern werk en speelruimten materialen 

speeltuinverenigingen € 42.801. 
 

Overzicht financiën speelruimtebeleid  
 Structureel 

2021 
Structureel 
2022 

Incidenteel 
2020 

Incidenteel 
2020 

Subsidie beheer en onderhoud € 83.000 € 47.000   
Budget investeringen   € 36.000   
Speelruimten extern werk door gemeente €   25.801 € 25.801   
Speelruimten materialen speeltuinverenigingen  €   17.000 € 17.000   
Totaal structureel € 125.801 € 125.801   
Voorgesteld vervangingsbudget    € 182.003  
Extra inzet personeel   €   75.000  
Totaal incidenteel   € 257.003  
Dekking incidentele middelen     
Restant Robuust subsidiebeleid     € 93.000 
Restant Leefbaarheidsbudget     € 164.003 
Totale dekking incidenteel     € 257.003 

 

Voorgesteld wordt om de beschikbare budgetten in de nieuwe situatie anders te verdelen. Structureel 

wordt € 47.000 geraamd voor beheer en onderhoud na de transitieperiode. Dit bedrag valt lager uit 

omdat achterstallig onderhoud en (vervangings)investeringen zijn uitgevoerd. Met dit bedrag wordt de 

kwaliteit van speeltoestellen op niveau gehouden. Er blijft dan € 36.000 over, het budget was € 57.000, 

voor het plegen van investeringen. De € 42.801 blijft benodigd voor gemeentelijke speelruimten. Als 

speelruimten worden overgedragen aan speeltuinverenigingen verschuift daarmee ook het budget. 

Het bedrag van € 47.000 wordt hoger en het bedrag van € 42.820 wordt lager.     

 

Bij dit financiële model moet rekenschap gegeven worden aan het feit dat talloze vrijwilligers zich 

inzetten voor beheer en onderhoud van speelruimten en speeltoestellen.   
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Transitiekosten: Het nieuwe beleid is niet van de ene dag op de andere gerealiseerd. Met name het 

creëren van draagvlak voor reducties en herverkavelingen, en de logistieke aspecten ervan vergen tijd.  

De inschatting is dat de volledige implementatie van het beleid 2 jaar vergt. In die periode zal moeten 

worden gerekend met extra kosten om de uiteindelijk beoogde besparingen te realiseren. In bijlage 3 is 

de status quo en de situatie na de transitie weergegeven.    

Omdat tijdens de transitieperiode nog niet voldoende is gewonnen op beheerskosten wordt voor deze 

periode het vervangingsbudget van € 72.801 met 2,5 keer verhoogd zijnde € 182.003. Veel van de 

speeltoestellen in de gemeente lopen binnen de komende paar jaar tegen hun finale 

afschrijvingstermijn aan.  

Om het transitieproces voortvarend van wal te krijgen dient een stevig beroep gedaan te worden op de 

gemeentelijke organisatie. Het kan zo zijn dat gedurende een bepaalde tijd extra capaciteit is vereist. 

Hiervoor is een bedrag van € 75.000 gereserveerd.  

 

Samenvattend zijn in onderstaande tabel zijn de uitgaven en de dekking daarvan aangegeven.  
 

Tabel uitgaven en dekkingsmiddelen Speelruimtebeleid 
2022-> Nieuwe subsidie Beheer en onderhoud speelruimten    € 47000 Huidige subsidie speeltuinverenigingen  
2022>  (vervanging)Investeringen speeltoestellen  €  36.000 Huidige subsidie speeltuinverenigingen 

2022-2023 (vervanging)investeringen speeltoestellen  €182.003 fonds Speelruimten 
2022-2023 Benodigde capaciteitsinzet   €  75.000 fonds Speelruimten 
2022> Gemeentelijke middelen   € 42.801 Gemeentebegroting 
 Fonds Speelruimten wordt bestemmingsreserve Speelruimten waar restant Robuust subsidiebeleid 2020 en 

restant Leefbaarheidsbudget 2020 per 2021 in wordt opgenomen.  
  

 
 

Communicatie 

- NVT 

 

Uitvoering/Planning 

De raad heeft op 15 december een besluitvormende vergadering over de kadernota Speelruimtebeleid 

2022-2026. Daarna wordt zo spoedig mogelijk een uitvoeringsplan opgesteld. Op 30 november wordt 

een uitvoerige beeldvormende vergadering met de raad gehouden.  

 

 

Evaluatie 

Voorgesteld is om in 2024 het speelruimtebeleid te evalueren.  
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Risicoparagraaf 

 

Risico 

omschrijving 

Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Financiën Te weinig financiële 

middelen 

Ongewis Incidenteel 

groot 

Maatwerk en creativiteit 

in oplossingen 

Organisatie Vermogen 

speeltuinverenigingen  

of ontbreken daarvan 

Incidenteel in 

kernen 

Groot voor die 

kern 

Initiatief gemeente om 

bewoners actief te 

krijgen 

Organisatie Niet meewerken aan 

sanering 

Is aanwezig Speelruimten 

blijven 

aanwezig 

Verantwoordelijkheid bij 

desbetreffende 

speeltuinvereniging 

leggen 

     

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

  



  

15 december 2020  

Kenmerk   

Pagina 10 van 10  

 

 

Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2020,   

 

besluit: 

 

1. De kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026 vast te stellen. 

2. Een bestemmingsreserve Speelvoorzieningen in te stellen. Voor de buitenwereld heet dit het 

‘fonds Speelruimten’. 

3. Het restant van € 93.000 uit de bestemmingsreserve Robuust subsidiebeleid toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Speelvoorzieningen. 

4. Een bedrag van € 164.003 uit de bestemmingsreserve Leefbaarheid toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Speelvoorzieningen.  

5. Jaarlijks vanuit het huidig subsidiebudget speeltuinverenigingen € 36.000 toe te voegen aan de 

bestemmingsreserve Speelvoorzieningen.   

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 15 december 2020, nummer 2020/151, 

 

de griffier,                           de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop  

 

 


