Amendement
Agendapunt :
Datum :

Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026
15 december 2020

De raad van de gemeente West Betuwe, in vergadering bijeen op 15 december 2020;
gelezen het collegevoorstel “Kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026” nr 2020/151

Besluit:
Het concept-raadsbesluit “Kadernota Speelruimtebeleid” (2020/151) als volgt te
wijzigen:
Toevoegen:
De (nieuwe) besluitpunten:
6. De bestemmingsreserve Speelvoorzieningen (Fonds Speelruimten) structureel
op te hogen met een bedrag groot € 65.000,- en ter dekking de begrotingspost
Leefbaarheidsbudget structureel met hetzelfde bedrag te verlagen per 01-012021;
7. Na de transitiefase van 2 jaar – of zoveel eerder als mogelijk- waarin het
uitvoeringsplan gerealiseerd is, structureel onttrekkingen te doen uit de
bestemmingsreserve Speelvoorzieningen ten gunste van de begrotingspost
subsidie Beheer en Onderhoud speelruimten en op grond van criteria dit
bedrag te verdelen over de speelruimten en overeenkomstig de voorgestelde
subsidie Beheer en onderhoud aan te passen;
8. Voor zover er bij beslispunt 7 budgetruimte over is dit terug te laten vloeien
naar de begrotingspost leefbaarheidsbudget;
9. De gemeenteraad uiterlijk 01-01-2023 een evaluatie van de uitvoering van het
Speelruimtebeleid voor te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Dorpsbelangen West Betuwe, Léon van Dun
Fractie SGP, Lourens van Bruchem
Fractie ChristenUnie, Fred Temminck
Fractie VVD, Frank Broedelet
Fractie PvdA, Richard Hoogveld
Fractie D66, Rita Boer Rookhuiszen-de Joode

Toelichting (maakt geen onderdeel uit van het amendement zelf)
Aan het amendement liggen de volgende overwegingen en meningen ten grondslag:
















De kadernota Speelruimtebeleid 2022 – 2026 bevat voorstellen voor nieuw beleid
betreffende speelruimten in de gemeente West Betuwe;
er tevens een harmonisatie plaatsvindt van de subsidies aan de speeltuinverenigingen;
het uitgangspunt “Zorg met inwoners voor uitdaging en groene speelplekken”, zoals
verwoord in het Bidbook West Betuwe 2030, een belangrijk vertrekpunt is voor de
kadernota Speelruimtebeleid 2022-2026;
De harmonisatie van de subsidies in 23 van de 38 situaties (speeltuinverenigingen) leidt
tot forse verlaging, variërend van 50% tot 86%;
deze verlaging een groot afbreukrisico vormt voor meer lokale betrokkenheid en
zelfwerkzaamheid van vrijwilligers in een speeltuinvereniging;
er in de voorliggende kadernota beperkte financiële stimulans/ruimte is voor nieuwe
speeltuinverenigingen en/of bestaande speeltuinverenigingen die speelruimten, van de
gemeente, op zich gaan nemen;
er kwalitatieve, toekomstbestendige speelruimtes centraal in de kern/buurt moeten zijn,
ter behoud en versterking van vitale kernen; een speelruimte die door meerdere
doelgroepen te gebruiken is en voldoet aan de functionele eisen en waar effectief en
efficiënt met de beschikbare middelen wordt omgegaan;
er voldoende financiële ruimte dient te komen om binnen deze harmonisatie
maatwerkoplossingen te kunnen bieden, zowel voor formele als informele speelplekken;
er in de door de raad vastgestelde nota uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid binnen de
hoofdgroep ‘Vitale Kernen’ een verband ligt tussen dorpsplatformen, voorzieningen
(speelruimten en dorpshuizen/MFC’s) en het leefbaarheidsbudget;
voorgesteld wordt om binnen het leefbaarheidsbudget structureel € 65.000 (€ 2.500 per
kern) over te hevelen naar het speelruimtebeleid ten behoeve van de
speeltuinverenigingen;
we daarmee enerzijds de bestemmingsreserve Speelvoorzieningen structureel willen
voeden, en anderzijds pas - zodra we zicht hebben op de nieuwe situatie in West
Betuwe - dit structurele budget via een verdelingssystematiek aan de
speeltuinverenigingen toegekend kan worden middels de begrotingspost subsidie
Beheer en Onderhoud speelruimten;
daarbij afspraken te maken met de speeltuinverenigingen dat men voor het extra
budget geacht wordt inspanningsverplichtingen te leveren door jaarlijkse activiteiten
met de buurt en/of kern te organiseren rond het beheer, onderhoud en gebruik van
speelruimten. Zoals het organiseren van activiteiten als NL Doet, Burendag en andere,
teneinde hiermee motivatie, voortdurende (sociale) betrokkenheid en de sociale cohesie
met en tussen vrijwilligers in de buurt/kern te bewerkstelligen.

