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Bijlage 1 : Het belang van speelruimte
Het belang van buitenspelende kinderen voor de gemeente
Levendigheid
Een omgeving zonder spelende kinderen is doods, saai en niet
aantrekkelijk
Sociaal Netwerk
Wijk- en buurtbeheer staat en valt met een goed sociaal netwerk; via
kinderen (school, vereniging, ontspannen) ontstaat zo’n netwerk vaak
gemakkelijk. Kinderen zijn het sociale cement van een wijk. Zij hebben
vriendjes in de buurt, leggen snel contact, hebben netwerken waar de
ouders als vanzelfsprekend bij worden betrokken
Sociale veiligheid
Daar waar veel kinderen op straat zijn en ook ouderen zich prettig voelen
is meer sprake van toezicht en sociale controle/veiligheid
“Roots”
Een gemeente waar niet geboren en getogen wordt, raakt zijn wortels
kwijt. De specifieke cultuur van de gemeente wordt vooral doorgegeven
binnen de familie.
Minder
Een prettige woonomgeving maakt dat mensen langer blijven wonen en
verhuisbewegingen
minder verhuizen. Zo blijkt na herinrichting van een nogal verloederd
plein het aantal verhuizingen uit de aangrenzende woningen met 50% te
zijn gedaald. Dat bevordert de stabiliteit in de buurt.
Economisch draagvlak
Een gezin met kinderen zet meer om dan een kinderloos huishouden
Imago
Een gemeente waar het goed voor kinderen is, is ook een gezellige
herbergzame plek voor iedereen.
Naar Karsten, L, 1996 (Kind en stad: een wederzijds belang ?)
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Bijlage 2: Vervangingswaarde Speeltoestellen Gemeente Enkhuizen

Type toestel

Aantal

Vervangingswaarde Vervangingswaarde
(per toestel)
(totaal)
ondergronden

Balspel
Behendigheid
Carroussel
Combinatie toestel
draaielement
duikelrek
Glijbaan
Klimtoestel
Rijdend spel (skate)
Schommel
Speelhuis
sporttoestel
Veer element
Wip
Diversen

33
30
6
27
2
5
16
13
7
24
7
3
31
13
10

2.100
1.600
2.200
9.000
1.500
950
3.100
4.000
16.500
2.400
2.400
800
1.100
1.600
5.000

70.000
48.000
14.000
244.000
3.000
5.000
50.000
52.000
116.000
58.000
17.000
3.000
35.000
21.000
50.000
€ 800.000

€ 500.000

Exclusief speeltoestellen op schoolpleinen
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BIJLAGE 3 : BEREKENING BIJDRAGE SPEELTOESTELLEN OP SCHOOLPLEINEN

De vergoeding is gebaseerd op:
- Aanschaf en plaatsen speeltoestellen:
€ 22.500,- Afschrijvingstermijn: 15 jaar
- Oppervlakte valdempende ondergrond: 75 m2
- Kosten aanschaf en aanleg á € 100,-/m2:
€ 7.500,- Afschrijvingstermijn: 15 jaar
- Het schoolbestuur en de gemeente dragen ieder de helft van deze kosten.
 Hoogte maximale bijdrage ((€ 22.500 + € 7.500) / 15) * 50% = € 1.000,-Uitgaande van 9 vrij toegankelijke schoolpleinen betekent dit op jaarbasis € 9.000,--

Uitgangspunten
De scholen betalen het aanschafbedrag voor het speeltoestel vooruit. De gemeentelijk bijdrage wordt
achteraf uitbetaald.
Iedere school kan voor dit bedrag één groot toestel of meerdere kleine toestellen neerzetten. Niet
iedere school heeft namelijk de wens (of de ruimte) om een groot toestel neer te zetten.
De gemeente neemt de veiligheidsinspecties voor haar rekening (ca € 2.000 / jaar).
De gemeente draagt dit bedrag elk jaar over aan de verschillende stichtingen die de scholen beheren.
Mochten er onveilig situatie gesignaleerd worden en de school blijft in gebreke dan kan de bijdrage
stopgezet worden.
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BIJLAGE 4 : EXPLOITATIE BEGROTING SPEELTOESTELLEN

A

Uitgangspunten
Aantal speeltoestellen
Gemiddelde waarde (ondergrond + toestel)
Geldelijke waarde (totaal aan speelvoorzieningen)
Vervanging

230
€ 5.700
€ 1.300.000
Na 15 jaar

Benodigd
B

Onderhoud Gemeente (Vaste kosten)
Onderhoud speeltoestellen/ondergronden
Kosten inspectie speeltoestellen

€ 28.000
€ 12.000
€ 40.000

Subtotaal
C.

Onderhoud Gemeente (Voorzieningen)
Vervangen speeltoestellen

€ 85.000
€ 85.000

Subtotaal
D.

Medegebruik schoolpleinen
Bijdrage vanuit de gemeente
per school (€ 1.000/jaar, 9 scholen)
Inspectie speeltoestellen
(5 toestellen/school á € 35.--)

€ 9.000
€ 2.000

Subtotaal

€ 11.000

TOTALE (JAARLIJKSE) KOSTEN

€ 136.000
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BIJLAGE 5: AFSRAKEN BEHEER SPEELVOORZIENINGEN OP SCHOOLPLEINEN

Beheer speelvoorzieningen op vrij toegankelijke schoolterreinen
De gemeente wil het speelvoorzieningenbeleid meer formaliseren een goede onderbouwing formuleren
voor de benodigde budgetten voor het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen.
Hiervoor is een Beleidsnota Speelruimte opgesteld. Deze nota is vorig jaar in de inspraak geweest. De
reacties van enkele scholen zijn aanleiding geweest voor extra overleg met betrekking tot de inzet van
de schoolpleinen in de gehele speelruimtevoorziening.
Naar aanleiding van een eerste overleg waarin globaal de inhoud van de notitie aan de orde is
gekomen en de consequenties voor de scholen is afgesproken om met name de consequenties wat
verder uit te werken.
Daarnaast is door de schoolbesturen aangegeven dat zij de financiële bijdrage in het voorstel wat
‘mager’ vonden met name omdat geen rekening is gehouden met het aanbrengen van valdempende
ondergronden. In dit voorstel is rekening gehouden met deze reacties.
Probleemstelling:
De gemeente wil dat de schoolterreinen na schooltijd als speelvoorziening beschikbaar zijn voor de
kinderen die wonen in de omgeving van de school om daarmee de beschikbare speelruimte voor
kinderen te vergroten. Ook de scholen (bestuur/directie) vinden dat de speelvoorzieningen na schooltijd
door de buurtkinderen gebruikt moeten kunnen worden. Alleen bij de school ‘De Veste’ aan het Spaans
Leger is openstelling een probleem omdat dit schoolplein is ingebouwd en er na schooltijd geen sociale
controle vanuit de omgeving mogelijk is. De gemeente is voornemens de schoolbesturen een financiële
bijdrage te geven als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud van de speeltoestellen
om daarmee de inrichting van de speelvoorziening aantrekkelijk te maken/houden.
Onderstaande punten zijn de uitgangspunten die we voornemens zijn op te nemen in een
beheerovereenkomst.
De beheerovereenkomst zal na overeenstemming over de onderstaande punten verder uitgewerkt
worden.
Uitgangspunten:
Het schoolplein/terrein is in eigendom van het schoolbestuur
Het schoolbestuur is vrij in de keuze van speeltoestellen en de ondergronden, deze dienen wel te
voldoen aan de normen van het “Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen”.
Het schoolterrein wordt opengesteld:
tijdens schoolvakanties en weekeinden van 9.00 uur tot het moment waarop de straatlantaarns
aan gaan doch uiterlijk tot 21.30 uur;
op woensdag vanaf 13.30 uur en tijdens andere lesdagen vanaf 15.30 uur tot het moment
waarop de straatlantaarns aan gaan doch uiterlijk tot 21.30 uur.
(feitelijk zijn de schoolterreinen nu ook opengesteld)
Het schoolbestuur is ten alle tijden aansprakelijk voor ongelukken als gevolg van het gebruik van
afgekeurde of onveilige speelvoorzieningen.
Het schoolbestuur ontvangt een vergoeding als tegemoetkoming in de kosten voor vervanging en
onderhoud van de speelvoorzieningen in ruil voor het openstellen van het schoolterrein.
De vergoeding is gelijk aan de helft van de afschrijvingslast van een fictief aantal aanwezige toestellen
en wordt jaarlijks achteraf, na keuring van de toestellen, uitbetaald.
De in deze notitie bedoelde vergoeding heeft enkel betrekking op het vervangen en instandhouden van
de speelvoorzieningen en de daarbij behorende (veiligheids)ondergronden en het bijkomende
onderhoud.
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Per schoollocatie , waarvan het schoolterrein na schooltijd toegankelijk is voor buurtkinderen, wordt een
vast bedrag per jaar vergoed.
De vergoeding is gebaseerd op:
- Aanschaf en plaatsen speeltoestellen: € 22.500,- Afschrijvingstermijn: 15 jaar
- Oppervlakte valdempende ondergrond: 75 m2
- Kosten aanschaf en aanleg á € 100,-/m2: € 7.500,- Afschrijvingstermijn: 15 jaar
- Het schoolbestuur en de gemeente dragen ieder de helft van deze kosten.
 Hoogte maximale bijdrage ((€ 22.500 + € 7.500) / 15) * 50% = € 1.000,00
Het bedrag is niet afhankelijk van het aantal speeltoestellen echter er dient wel een acceptabele
speelvoorziening op het schoolterrein aanwezig te zijn. De nieuwwaarde van de aanwezige
speeltoestellen dient bij benadering overeen te komen met de aanschafwaarde waarop de hoogte van
de bijdrage is gebaseerd. Bij een te grote afwijking in negatieve zin (> 50%) kan de gemeentelijke
bijdrage verminderd worden.
Het onderhoud, de aanschaf en het plaatsen van speeltoestellen gebeurt op kosten en onder
verantwoording van het schoolbestuur.
Ook het bijkomende onderhoud als gevolg van het gebruik van het schoolterrein komt ten laste van het
schoolbestuur. Denk daarbij aan het verwijderen van zwerfvuil en het legen van afvalbakken.
Keuringen speeltoestellen:
Jaarlijks worden alle speeltoestellen en ondergronden op last van de gemeente 4 keer gekeurd. De
kosten hiervan wordt door de gemeente niet in rekening gebracht bij het schoolbestuur.
De uit de inspectie voortvloeiende (onderhouds)maatregelen worden z.s.m. onder verantwoording van
de schoolbesturen uitgevoerd.
Indien het schoolbestuur nalatig is ten aanzien van het onderhoud van de speeltoestellen en/of de
aanwijzingen uit de keuringsrapporten niet opvolgt/uitvoert dan houdt de gemeente het recht voor de
bijdrage geheel of gedeeltelijk in te houden.
Evaluatie
Na anderhalf jaar en 5 jaar (of zoveel eerder als wenselijk) na inwerking treden van de overeenkomst
zal met de scholen de regeling geëvalueerd worden.
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BIJLAGE 7 : CONVENANT OPENBAARHEID SCHOOLPLEINEN
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