Raadsvergadering 10 januari 2013
Voorstel B 4
Heinkenszand, 18 december 2012
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met extra middelen voor het speeltuinbeleid
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
Instemmen met:
1. besteding van de incidentele middelen (€ 27.500,-) in 2013;
2. de verdeling van het restant renovatiebudget;
3. de verdeling van de extra beschikbaar gestelde middelen voor het speeltuinbeleid;
4. de tijdelijke uitvoeringsregels subsidie speeltuinverenigingen 2012.
Voorgeschiedenis
In de raadsvergadering van 21 juni 2012 is de kadernota behandeld (waarin € 27.500 voor
het aanpassen van informele speelruimte is meegenomen). De gemeenteraad heeft tijdens
deze vergadering ingestemd met een jaarlijkse extra bijdrage van € 45.000,- voor het
speeltuinbeleid voor de jaren 2012 t/m 2015.
Van bovengenoemd bedrag zal € 42.000,- beschikbaar worden gesteld als (extra) subsidie
aan de speeltuinverenigingen (8472000/4425000). Een bedrag van € 3.000,- zal toegevoegd
worden aan het budget van de afdeling Woonomgeving voor het aanpassen van de
ondergronden (8470000/4343010).
In het B&W-advies van 7 augustus 2012 is aangegeven dat de wijze van verdeling van de
extra middelen zal gebeuren in overleg met de speeltuinverenigingen.
Inmiddels is, in het kader van het nieuwe speeltuinbeleid, overleg gepleegd met alle
speeltuinverenigingen. Tijdens deze overleggen is ook gesproken over de verdeling van de
financiën.
Argumenten en financiën
Op dit moment is de afdeling Woonomgeving bezig met het opstellen van een plan voor het
verbeteren van de informele speelruimte. Dit gebeurt in nauw overleg met de
speeltuinverenigingen. Het streven is dit plan voor het einde van 2012 af te ronden en in de
eerste helft van 2013 uit te voeren. In dat kader stellen wij voor het toegezegde bedrag ter
hoogte van € 27.500,- mee te nemen naar 2013.
In 2012 waren onderstaande budgetten reeds begroot voor het speeltuinbeleid:
Exploitatiesubsidie: € 15.842,Renovatiesubsidie: € 20.705,Totaal:
€ 36.547,De exploitatiesubsidie is in 2012 reeds volledig uitgekeerd aan de speeltuinverenigingen.
Slechts een aantal verenigingen heeft in 2012 een renovatiesubsidie aangevraagd en
ontvangen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat met de renovatiesubsidie slechts
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een gedeelte van de kosten voor de aanschaf van een speeltoestel gedekt kunnen worden.
De speeltuinverenigingen moeten dus zelf ook een deel investeren. Niet alle
speeltuinverenigingen zijn daar momenteel toe in staat.
In totaal is een bedrag van € 10.247,- (afgerond) uitgekeerd. Er is dus nog een restantbedrag
beschikbaar van € 10.458,- (afgerond). Voorgesteld wordt om dit restantbedrag in 2012 te
verdelen over de speeltuinverenigingen.
Indien u hiermee instemt, betekent dit dat in 2012 dus nog onderstaande bedragen verdeeld
zullen worden over de verenigingen:
Extra subsidie:
€ 42.000,Restant renovatiebudget:
€ 10.458,Totaal:
€ 52.458,De verwachting is dat de speeltuinverenigingen met deze extra middelen wel kunnen
investeren en daarmee de speelruimte veilig, aantrekkelijk en uitdagend weten te houden
voor de verschillende doelgroepen.
Samen met de speeltuinverenigingen is gezocht naar een eerlijke verdeling van deze extra
middelen. We zijn hierbij uitgekomen op onderstaande formule:
Basisbedrag van € 2.500,- + variabel bedrag per kind dat in het betreffende dorp woont
Wij stellen voor vanaf 2013 alle beschikbare budgetten (exploitatiesubsidie( 8472000),
renovatiesubsidie (8471000) en extra subsidie (€ 42.000,-) samen te voegen.
Dit totale budget (circa € 77.000) wordt vervolgens volgens bovengenoemde formule
verdeeld over de speeltuinverenigingen.
In de bijlage treft u een overzicht aan van de verdeling van de middelen voor de jaren 2012 t/
m 2015.
(Juridische) consequenties
Daar de speeltuinverenigingen in 2012 reeds subsidie hebben ontvangen, zal de
subsidieverordening aangepast moeten worden. Hiervoor zijn tijdelijke uitvoeringsregels
opgesteld. Deze zijn geldig t/m 31 december 2012. Deze treft u aan in de bijlage.
Het nieuwe speeltuinbeleid zal van kracht worden per 1 januari 2013. Met ingang van die
datum zullen nieuwe uitvoeringsregels van kracht worden. De huidige regelingen komen
daarmee te vervallen. Hiervoor zal t.z.t. nog een apart advies aan uw college voorgelegd
worden.
Uitvoering/planning
Het plan voor het aanpassen van de informele speelruimte wordt voor het einde van het jaar
afgerond. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2013.
Het nieuwe speeltuinbeleid zal in februari of uiterlijk maart 2013 aan de raad worden
voorgelegd.
Communicatie
Communicatie over het nieuwe speeltuinbeleid en de subsidie vindt plaats via het reguliere
speeltuinoverleg.
Besluit
Instemmen met:
1. besteding van de incidentele middelen (€ 27.500,-) in 2013;
2. de verdeling van het restant renovatiebudget;
3. de verdeling van de extra beschikbaar gestelde middelen voor het speeltuinbeleid;
4. kennis nemen van tijdelijke uitvoeringsregels subsidie speeltuinverenigingen 2012.
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Ter inzage liggende stukken
n.v.t.
Bijlage(n)
 Overzicht bijdrage per speeltuinvereniging
 Tijdelijke uitvoeringsregels subsidie speeltuinverenigingen 2012
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.
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