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Onderwerp: standpunten fracties voor het vaststellen van het beheersplan spelen

Geachte leden van de raadscommissie,

Op 16 meijongstleden is het beheerplan spelen behandeld in de raadscommissie-

vergadering. Voorgesteld was het beheerplan spelen vast te stellen en akkoord te gaan met
bijbehorende meerjarenplanning en budget beschikbaar te stellen voor de periode 2017 tot
en met 2O22voo¡ de discipline spelen. Tijdens deze behandeling van de stukken liepen de

meningen uiteen. Deze memo geeft een weergave van de verschillende standpunten van de

fracties zoals door u uitgesproken zijn gedurende de commissievergadering.

Aanleiding
tn ons collegeprogramma Beemster 2014 - 2018 is opgenomen dat wij het beheer van de
openbare ruimte in de komende jaren verder willen professionaliseren. Voor wat betreft
speeltoestellen wordt gestreefd naar het onderhoud op niveau B voor een duuzamere
instandhouding, het voorkomen van kapitaalvernietiging en risico op onveilige situaties beter
te beheersen. Het beheerplan spelen is naar voren getrokken, omdat een meerjarenplanning
voor het vervangen van toestellen momenteelontbreekt. Door het vaststellen van onderhavig
beheerplan wordt het mogelijk om jaarlijks een onderbouwd budget op te laten nemen in de
meerjarenbegroting voor het vervangen, beheren en onderhouden van de speeltoestellen.

Standpunten fracties
Om de commissie van dienst te zijn ten behoeve van de besluitvorming in de raad hebben
wij hieronder een opsomming weergegeven per fractie:

o Fractie WD; is niet akkoord. ls geen voorstander burgers te laten participeren in

onderhoud van de speeltoestellen. Wil graag inzichtelijk krijgen of alle speeltoestellen
in stand gehouden moeten worden,

o Fractie CDA; is niet akkoord. Wil graag Spelemij terugbrengen naar een vereniging in
plaats van de Stichting die het nu is. ls akkoord met het budget van 2017, dus €
11.174,- bovenop het huidige krediet (€ 19.500,-). Vanaf 2018 eenmalig het budget
van € 31.174,- beschikbaar te stellen en de jaren daarna het spoor om te buigen naar
sober, met onderzoek naar participatie van de burger (bijvoorbeeld schilderwerk aan
speeltoestellen en ontroesten ervan). Nadat alle beheeçlannen zijn opgesteld het
totaàl beoordelen en bedragen beschikbaar stellen in relatie tot het volledig
beschikbaar te stellen krediet,

o BPP; is niet akkoord. Wil graag de verantwoordelijkheid leggen bij de burgers en
eerst de discussie voeren over wat voor soort gemeente wij willen zijn,

¡ PvdA/Groenlinks; Akkoord met het budget van 2017 (€ 11.174,-) en daarmee het
huidige krediet (€ 19.500,-) aan te vullen. Vanaf 2018 eenmalig het budget van €
31.174,- beschikbaar te stellen en daama een knip te maken in de planning voor de
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daaropvolgende jaren en aan de hand van haar visie nader te onderzoeken of het
aantal speeltoestellen kunnen worden verminderd,
D66; Akkoord. Vindt het belangrijk beeldkwaliteit niveau B aan te houden voor
speeltoestellen.

Gollege blijft echter voorstiander van een toekenning van extra budget voor de gehele
genoemde periode van 5 jaar, waarover beheerplan zich uitstrekt en uitspreekt, een en
ander t.b.v. evenwicht in begrotingen en jaanekeningresultaten in de komende jaren. We
werken aan het op orde brengen van de basis. Een duuzame begroting met reële cijfers
voor beheer en onderhoud is daar sen onderdeel van.

Aan u de discussie met elkaar te voeren en te komen tot
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