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Datum voorstel

Commissie:

28 maart2017 Portefeuillehouder: Zeeman

16 mei 2017 Gemeenteraad 16 mei 2017

Samenvatting:
ln het collegeprogramma Beemster 2014 - 2018 is opgenomen dat het beheer van de

openbare ruimte in de komende jaren verder wordt geprofessionaliseerd. ln dit traject naar
professionalisering is inmiddels door de raad beeldkwaliteitsniveau C vastgesteld voor de

openbare ruimte, met een niveau A of B voor de zogenaamde pareltjes.

Voor het vervolg van dit traject worden in 2017 en 2018 nieuwe beheerplannen gemaakt.

Voor wat betreft het beheerplan spelen is het maken van het plan naar voren getrokken,

omdat een meerjarenplanning voor het vervangen van toestellen momenteel ontbreekt.

Door het vaststellen van onderhavig beheerplan wordt het mogelijk om jaarlijks een

onderbouwd budget op te laten nemen in de meerjarenbegroting voor het vervangen van de

speeltoestellen.

Onderwerp:
Vaststellen beheerplan spelen.
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Middenbeemster, 28 maarl 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:
ln het collegeprogramma Beemster 2014 - 2018 is opgenomen dat het beheer van de
openbare ruimte in de komende jaren verder wordt geprofessionaliseerd. ln dit traject naar
professionalisering heeft de raad inmiddels het beeldkwaliteitsniveau C vastgesteld voor de
openbare ruimte, met een niveau A of B voor de zogenaamde pareltjes.

Voor het vervolg van dit traject worden alle beheerplannen opnieuw tegen het licht gehouden

en in 2017 en2018 nieuwe beheerplannen gemaakt.
Voor wat betreft het beheerplan spelen is het maken van het plan naar voren getrokken,

omdat een meerjarenplanning voor het vervangen van toestellen momenteel ontbreekt.
Uiteindelijk streven wij naar een efficiënte afstemming tussen alle beheerplannen tot één
integraal beheerplan.

Oplossi ngsrichti ngen :

Om inzicht te krijgen in de planning over meerdere jaren (2017 - 2022) voor het vervangen
van de speeltoestellen is het beheerplan spelen opgesteld. Naast een goed overzicht welke

toestellen wanneer worden vervangen geeft dit beheerplan ook inzicht in de afschrijvings-
termijnen van de speeltoestellen met bijbehorende lasten.
Door het vaststellen van onderhavig beheerplan wordt het mogelijk om jaarlijks een
onderbouwd budget op te nemen in de begroting voor het vervangen van de speeltoestellen.
Het beheerplan maakt als bijlage deel van dit voorstel uit.

Meetbare doelstel lingen :

lnzicht krijgen in de planning voor het vervangen van de speeltoestellen met een doorkijk
naar komende jaren voor het vervangen van speeltoestellen op de diverse speellocaties.
Daarnaast inzicht krijgen in de afschrijvingstermijnen van de speeltoestellen met bijbehorend

budget.

Fi nanciële consequenties :

In de begroting is momenteeljaarlijks een bedrag opgenomen van € 19.500. Op basis van

de huidige kwaliteitsambitie, de inspectieresultaten en de afstemming met reeds
vastgestelde projecten en investeringen is een tekort ontstaan. Jaarlijks is een bedrag nodig

van € 50.674 (zie onderstaande tabel). Dit betekent dat er met ingang van 2017 (al) een

tekort is van € 31.174 per jaar.
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Om ook de komende jaren aan bovengenoemde ambitie te kunnen voldoen is tot en met

2022 jaarlijks het volgende bedrag nodig:
. speelvoorzieningen €.32.254

Uitgebreide informatie over het ontstaan van deze bedragen kunt u terugvinden in het

bijgevoegde beheerplan spelen.

Het voorstel is om voor 2017, naast het beschikbare budget van spelen (€ 19.500), eenmalig

de stelpost openbare ruimte ( € 20.000) te gebruiken met het voorstel aan de raad om voor
2017 een extra budget van € 11.174 beschikbaar te stellen ten gunste van de discipline
spelen. Daarnaast stellen wij de raad voor om het budget spelen jaarlijks voor de periode

2018 tot en met 2022 in de begroting op te hogen met € 31.174, zodat binnen de begroting

dekking te vinden is voor dit onderdeel.

Communicatie:
Op de website van Beemster zal het beheerplan spelen worden geplaatst en de planning

voor het vervangen van speeltoestellen zalworden gecommuniceerd in Binnendijks.

M on itori ng/eval uatie :

De doorkijk van het beheerplan zal vijf jaren zijn. Na deze periode wordt het beheerplan
geëvalueerd of dit moet worden bijgesteld.

Voorstel:
Het beheerplan spelen vast te stellen en het bijbehorende budget voor de periode 2017 tot
en met 2022beschikbaar te stellen.

burgem rs van Beemster,

. ondergronden
Totaal

€.18.419
c 50.674

() 0A,
C.P. vanA.J van Beek Duivenvoorde

secretaris

Bijlage(n): 2

burgemeester
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart2017,

BESLUIT

Het beheerplan spelen vast te stellen en het bijbehorende budget voor de periode 2017 lot
en met 2022beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 mei 2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier
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