Reactie Initiatiefvoorstel over speeltoestellen.
Aan: de leden van de gemeenteraad
Onderwerp: initiatiefvoorstel over speeltoestellen
Geachte leden van de gemeenteraad,
In uw vergadering van 9 juli a.s. komt een initiatiefvoorstel over speeltoestellen aan de orde.
Onderstaand geven wij u onze reactie, incl. procesvoorstel met betrekking tot dit initiatief.
Van belang voor het verdere proces is, dat we een verbinding willen leggen met wat uw raad
wil en dat wat redelijkerwijs mogelijk is. Belangrijk voor dat proces is o.a.:
zover mogelijk tegemoet komen aan wat uw raad wil als verantwoord is (maximale
snelheid);
betrokkenheid / instemming omwonenden aan de voorkant om discussie en ergernis
achteraf te voorkomen;
een reëel krediet voor de korte termijn (7 of 8 speelplekken) zodat ook op dit punt niet
achteraf discussie ontstaat.
In bijlage 1 treft u aan een plan van aanpak m.b.t. de nu door uw raad aangegeven 7
speelplekken die op korte termijn voorzien moeten worden van (een) speeltoestel(len).
Daarvoor worden voor de raadsvergadering van 9 juli a.s. voor zover als mogelijk
bijeenkomsten gehouden met de omwonenden van 6 speelplekken om wensen op te halen
en, voor zover nu mogelijk, ook zelfwerkzaamheid daarbij te betrekken. Tevens wordt daarbij
een inschatting gemaakt van een gemiddeld bedrag dat nodig is per speelplek op basis van
de wensen en zo nodig op basis van ervaringen. Op basis daarvan kan een concreet bedrag
genoemd worden wat nodig zal zijn om, zonder verdere tussenkomst van uw raad, een en
ander uit te voeren. Ook zal inzicht gegeven worden in de gemiddelde levertijden. Op basis
daarvan kan uw raad op 9 juli a.s. concreet geïnformeerd worden over de mogelijkheden.
Met betrekking tot Hendrikstraat / Zandse Bergen is inmiddels een taludglijbaan besteld. Wij
zetten alles op alles deze te plaatsen voor 17 juli a.s..
M.b.t. de opdracht te stoppen met verwijderen van speeltoestellen het volgende. Er zijn nog
3 speeltoestellen die niet aan de wettelijke normen voldoen. Het gaat om
combinatietoestellen aan de Kopse en Pinksterlelie in Gemert en in Neerakker (zelf geplaatst
toestel) in Bakel. Wij adviseren uw raad zo spoedig mogelijk over te gaan tot verwijdering
van deze toestellen omdat ze niet voldoen aan de wettelijke normen. Wij zullen echter niet
tot verwijdering overgaan in afwachting van uw standpunt in deze tijdens de
raadsvergadering van 9 juli a.s.. 2 Van de 3 plekken zijn al opgenomen in het
initiatiefvoorstel. Alleen Pinksterlelie niet. Wij stellen voor deze plek toe te voegen aan de
eerdergenoemde 7 plekken om de tijd dat er niets of afgekeurde toestellen staan tot een
haalbaar minimum te beperken.
Wij hechten er aan hier te melden dat er rekening mee moet worden gehouden dat het
initiatiefvoorstel leidt tot precedentwerking richting andere speelplekken waar op basis van
het huidige beleid niet tot vervanging zou worden overgegaan bij het einde van de
levensduur van de aanwezige speeltoestellen.

Indien uw raad instemt met onze voorstellen dan is het totaalbedrag van de investeringen
overeenkomstig de specificatie in bijlage 2 € 60.500. Daarvan kan een bedrag van € 20.500
ten laste worden gebracht van de reserve speelvoorzieningen. Voor het resterende bedrag
van € 40.000 dient uw raad een krediet beschikbaar te stellen ten laste van de post
onvoorzien.
Tot en met de zomervakantie zal alle inzet er zijn het bovenstaande uit te voeren in goed
overleg en open communicatie met omwonenden.
Direct na de zomervakantie zullen we de kadernota Speelruimte 2012-2022 en het
uitvoeringsrapport Speelruimte, met bijbehorend beheerplan, op basis van het
initiatiefvoorstel herijken en aan de raad ter vaststelling aanbieden. Dit zal uiterlijk in de raad
van december 2015 worden aangeboden zodat een en ander kan worden betrokken bij de
begrotingsbehandeling. Eerder dan december 2015 is niet mogelijk maar ook niet wenselijk
omdat we hechten aan grote betrokkenheid aan de voorkant van dorps overleggen /
omwonenden.
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Bijlage 1: procesvoorstel inspraak en uitvoering vervanging verwijderde speeltoestellen
Bijlage 2: overzicht te ramen kosten

