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Toelichting doel (gewenste uitkomst van de bijeenkomst / wat moet het
resultaat van de bijeenkomst zijn / wanneer ben je tevreden):

Wij horen graag de wensen en bedenkingen bij de evaluatie
Speelbeleid 2010-2020 en we willen tegelijk aandachtspunten
delen en ophalen voor de nieuwe speelnota (oplevering Q2/Q3
2021).

Toelichting datum voorronde (geef hier aan waarom deze datum nodig is
cq. wat er mis gaat als een latere datum wordt gekozen):

Een nieuwe speelnota moet opgeleverd worden vóór de
kadernota 2021 om de voorwaarden voor de nieuwe koers te
kunnen borgen.
Als de input die we hiervoor op 8 december ophalen leidt tot
een extra afstemmingsmoment met de raad, gaan we die
planning niet halen.

Benodigde stukken (welke stukken zijn nodig voor een goede behandeling,
en van wie moeten die komen?):

De evaluatie Speelbeleid 2010-2020. Deze is beschikbaar
onder: 20int04931
De rapportage van de gegevensanalyse met de resultaten uit
de Enquête Speelbeleid 2020, die de bron voor de nieuwe
koers van het speelbeleid zal zijn (later in november
beschikbaar)

Benodigde sprekers (welke sprekers zijn nodig in je voorronde cq wil je
daarvoor uitnodigen?):

Elske Oost en Madeleine Frelier van ingenieursbureau OBB. Zij
adviseren bij het opstellen van nieuw beleid.
Donkerdesign zal als ontwerper-uitvoerder-bouwteampartner
bij de participatieve speelprojecten ook aansluiten.

Te informeren (zijn er mensen/organisaties die tzt een brief moeten
ontvangen met info dat dit onderwerp op de agenda staat en na aanmelding
gelegenheid tot meespreken (RTG) of inspreken (VV)?):

Nog niet in dit stadium.

Overige verzoeken (zoals aanschuiven portefeuillehouder aan tafel, verzoek
tot start met introductie onderwerp door portefeuillehouder etc?)

Portefeuillehouder Speelbeleid schuift aan (Dimitri Horsthuis
Tangelder)

Presentatie (de presentatie uiterlijk op de dag van vergadering voor 12.00 uur
aan de griffie mailen via griffie@overbetuwe.nl

Ja, door ingenieursbureau OBB, via Josselien van Grootel
(TBS)

1TU

= technische uitlegsessie
RTG = rondetafelgesprek raad met externen

IBR = informatiebijeenkomst raad
RTGC = rondetafelgesprek raad met college

IBC = informatiebijeenkomst college (college organiseert)
VV = voorbereidende vergadering tbv besluitvorming raad

