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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Vanuit de gemeenteraad hebben meerdere fracties hun bezorgdheid geuit over het voorstel om het 
jaarlijks investeringskrediet Speelruimteplan 2010-2020 ter grote van €59.000 te schrappen. Het 
college wil graag de bezorgdheid wegnemen dat door het schrappen van het krediet bestaande 
speellocaties in kwaliteit achteruit zouden gaan of er geen ruimte is voor plaatsing van nieuwe 
toestellen. 
 
KERNBOODSCHAP 
Het investeringskrediet Speelruimteplan 2010-2020 is niet meer nodig voor het aanleggen van nieuwe 
speellocaties. Aanpassingen van de speellocaties zijn grotendeels gerealiseerd of kunnen door 
wisselende redenen niet gerealiseerd worden. 
 
WAT IS ER UITGEVOERD SINDS 2010 
Sinds 2010 is het investeringskrediet ingezet om de benoemde speellocaties in het speelruimteplan 
aan te passen aan de juiste leeftijdscategorie in de wijk en nieuwe aan te leggen. Het overgrote deel 
van de speellocaties is aangelegd zoals het Speelruimteplan voorschrijft. Hierbij is rekening gehouden 
met opgroeiende kinderen. Nieuwe speeltoestellen zijn aangelegd voor de juiste leeftijdscategorie  
maar ook uitdagend genoeg voor oudere kinderen. Speellocaties zijn zo bestendig genoeg totdat de 
speeltoestellen weer regulier vervangen moeten worden.  
 
Op een aantal locaties zoals in Essendael, de Kasteeltuin en Portland zijn speelplekken die in het 
speelruimteplan waren opgenomen aangelegd vanuit de ontwikkeling van nieuwbouw. Dit ging dus 
niet vanuit het investeringskrediet Speelruimteplan. Daarnaast zijn in een paar gevallen geen 
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speelplekken aangelegd of aangepast zoals het speelruimteplan voorschrijft. Dit is naar de huidige 
inzichten niet nodig of niet mogelijk. Redenen hiervoor zijn een gebrek aan ruimte, aan draagvlak bij 
omwonenden of aan een gebleken tekort aan kinderen.  
 
STAND VAN ZAKEN 2016 
Een groot deel van de speelplekken is reeds gerealiseerd of kan niet worden gerealiseerd. Het 
beschikbare investeringskrediet is daarom niet meer noodzakelijk. Het inrichten van nieuwe 
speelplekken zou daarnaast leiden tot hogere beheerlasten. Wij kiezen hier gezien de onder druk 
staande begroting op dit moment niet voor. Met de huidige exploitatiebegroting blijft het wel mogelijk 
om de bestaande locaties te onderhouden, toestellen te vervangen en incidenteel nieuwe bij te 
plaatsen of verzoeken in te willigen. 
 
RESERVE 
Naast het investeringskrediet is er voor de speelruimte nog een Reserve Speelruimteplan ter grootte 
van € 334.900,-, prijspeil 31-12-2015. Deze reserve is gevormd als egalisatiereserve om in de 
toekomst grootschalige vervangingen te kunnen realiseren. Een deel van de toestellen in Portland is 
bijvoorbeeld in dezelfde periode neergezet en moet ook vervangen worden in hetzelfde jaar. Deze 
reserve wordt net zoals de andere reserves de komende tijd meegenomen in het onderzoek naar de 
beschikbare reserves en voorzieningen van Albrandswaard. Hier wordt u in een later stadium nog over 
geïnformeerd. 
 
CONSEQUENTIES 
Door af te zien van het krediet voorkomen we dat er de komende jaren krediet verstrekt wordt wat niet 
uitgegeven wordt. Het is niet uitgesloten dat we in de toekomst om krediet vragen voor de aanleg van 
een nieuwe locatie waarvan we de noodzaak nu nog niet voorzien. Krediet wordt alleen aangevraagd 
wanneer het ook echt noodzakelijk is.    
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 


