
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 3 mei 2010 

Aanwezig De heer R. Moret (voorzitter); 
De heer J.C.M. Hagenaars (griffier); 
De heer J. Gardeitchik (EVA); 
Mevrouw P.B. Rooimans en de heer J.S. van Leen (PvdA); 
Mevrouw S.M. Remijn-Korteweg en mevrouw A. Nootenboom (VVD); 
Mevrouw S.E.M. Hek en de heer D.H.J. Roest (CDA); 
Mevrouw L. Geever-Mooi (NAP); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 

 De heer R.C.S. van Praag (wethouder); 
 De heer O. Stillebroer (ambtenaar). 

Onderwerp Plan van aanpak Speelruimteplan    
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Plan van aanpak Speelruimteplan 

Mevrouw Rooimans geeft aan dat er een speelruimteplan is vastgesteld in 1999. Naar haar mening is 
dit nog een actueel plan waarop verder geborduurd kan worden. Zij geeft aan dat zij zich zorgen maakt 
om de uitvoering met name de prioriteitenlijst.  
 
De heer Gardeitchik mist het lessentraject in het plan. Hij vraagt zich af of er een nieuwe beleidsplan 
gemaakt wordt of dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Een andere vraag is hoe de bewoners 
erbij betrokken worden en wat er met hun inbreng wordt gedaan? Hij merkt op dat hij de planning van 
dit plan wat aan de vage kant vindt. Hij vindt een budget van € 30.000 voor dit beleidsplan erg ruim.   
 
Mevrouw Nootenboom wijst naar pagina 1 waar gesproken wordt over een breed gedragen 
speelruimte plan vanuit de bestuurlijke missie en vanuit de strategische doelstellingen. Zij vraagt zich 
af of dit uit een strategische document geregistreerd wordt. Zij geeft aan dat het plan ter inzage wordt 
gelegd, dus de formele inspraakprocedure. Wat wordt er met deze inspraak gedaan? . Zij informeert 
naar het specifieke gebied waarop de externe expert wordt ingezet en die kosten opgenomen zijn in 
het budget.   
 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat hij het plan van aanpak met verbazing heeft gelezen. Omdat er 
in 2008 een budget is vastgesteld om achterstallig onderhoud uit te voeren en speelplekken te 
realiseren. Hij geeft aan dat de raad heeft uitgesproken dat het speelruimteplan onderlegger moet zijn 
voor het totale beleid. Hij vindt dat wij niet van het papier los komen, volgens sprekere verschuilen wij 
ons teveel achter rapporten, er wordt opnieuw een beleidsplan gemaakt, er wordt een enquête 
opgemaakt, scholen worden geïnterviewd, etc, etc. Hij vreest dat,  voordat het plan klaar is, er dan een 
jaar voorbij is. Naar zijn mening zou er per wijk gewerkt moet worden. Hij geeft aan dat hij een plan 
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had verwacht met het voorgaande plan als onderlegger. Zijn voorkeur heeft het om per wijk te bekijken 
wat er nodig is.  
 
Mevrouw Hek vraagt zich af op wat gebied de externe expertise wordt gevraagd/ingezet. Zij geeft aan 
€ 30.000,00 ook veel geld te vinden, met name de web pagina’s. Voor elke web pagina wordt  
€ 10.000,00 geraamd, kunnen we dat niet anders, goedkoper regelen.   
 
Mevrouw Geever-Mooi geeft aan dat het plan van 1999 een prima plan is. Zij vindt het prima  is om het 
wat aan te scherpen maar niet meer helemaal opnieuw het wiel uit gaan vinden! Naar haar mening is 
er al vrij veel geld  uitgegeven aan zaken die al ingang zijn gezet. Haar voorkeur heeft het om in een 
klein groepje gaan kijken wat er goed is gegaan en wat er niet is goed gegaan en voortgaan op de weg 
die de raad heeft ingeslagen.  
 
De heer Van Praag merkt op  dat hij de beantwoording namens wethouder Mieke van Ginkel zal doen. 
Hij zegt dat de raad zelf gevraagd heeft  om een plan van aanpak dat het speelruimteplan actualiseert. 
en dat er alom veel enthousiasme was en is voor het speelruimteplan van 1999.  Hij enige dat niet 
goed was aan dat plan was dat er geen een budget voor de uitvoering ervan is uitgetrokken. Daarna is 
er een plan gemaakt dat in 2006 aan de raad is geboden. Dit was volgens hem meer een beheerplan 
maar wel met een budget erbij. Nu is het de bedoeling de goede dingen van beiden plannen bij elkaar 
te brengen en het beleidsplan goed op orde te krijgen. Bij het realiseren van speelplaatsen zal er 
iedere keer gekeken moet gaan worden op de specifieke plek en moet er gepraat worden met de 
omgeving over de uitvoering ervan en de vorm waarin maar wel moet er een beleidsplan achter liggen 
waarin staat wat er eerst aan de beurt is en wat later, wat er aan vervanging toe is etc. om op deze 
manier beleid en praktijk aan elkaar te koppelen. Hij geeft aan dat participatie op twee manier terug 
komt. Ten eerste bij het tot stand komen van het beleid. Ten tweede bij de uitvoering daarvan. Fouten 
zijn niet altijd te vermijden, ook dat heeft de praktijk helaas bewezen. De aanleiding op het plan van 
1999 te updaten is dat er wijken bij gekomen zijn . Hij geeft toe aan dat er voorheen te gemakkelijk met 
het  prioriteiten stellen is omgegaan doordat in enkele gevallen bewoners zelf met een plan en met 
handtekeningen zijn gekomen voor locaties die pas later aan de buurt waren. Hij geeft aan dat het 
voordeel is om nu al over de prioriteiten te praten. Hoe om te gaan met participatie. De heer Van 
Praag antwoordt  dat er een offerte is binnengekomen van een bureau die dit zou willen regelen. Hij 
geeft aan dat deze offerte aanmerkelijk lager is dan het budget  Er wordt voor wat betreft participatie 
gesproken over een kinderklankbordgroep. Met de jeugd zal een wandeling gemaakt worden  door alle 
kernen van de gemeente om op deze wijze de jeugd hierbij te betrekken. De jongerenwerkers gaan de 
grotere jeugd benaderen om te bezien wat hen beweegt om op een bepaalde plek aanwezig te zijn, 
wat zij nog missen.  
 
De heer Van Leen vraagt zich af hoe de dagelijkse praktijk zich met de uitgangspunt van het 
beleidsplan verdraagt.   
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Mevrouw Geever-Mooi merkt op dat zij niet gelooft in een kinderklankbord. Zij geeft aan het liever uit 
de boeken te halen, dat is allemaal al bekend.  Wat zij wel wil is met  de oudere jeugd van 12-18 in 
gesprek te komen over wat zij willen. Daar valt nog een wereld te winnen. Zij ziet graag dat er wordt 
uitgevoerd wat er in het plan van aanpak staat. 
 
Mevrouw Hek geeft aan dat de cijfers die in het stuk staan niet kloppen.  Zij zegt benieuwd te zijn naar 
de nieuwe cijfers.  
 
De heer Van Wolfswinkel vraagt zich af wat de stand van zaken is van onderhoud. Hij geeft aan dat als 
gemeente  straight moet zijn om te zeggen dat de jeugd op bepaalde plaatsen binnen bepaalde kaders 
zijn gang kan gaan. Hij hamert op onderhoud en circulatie in wijken. Hij wil graag eigen initiatief 
belonen, daarbij eventueel criteria’s opstellen en mogelijk zelfs een wedstrijdelement inbrengen.   
 
Mevrouw Nootenboom heeft het antwoord gemist op de vraag wat extern expert gaat doen. En zij 
vraagt zich af wanneer dit voorstel naar de raad toekomt. 
 
De heer Gardeitchik vraagt zich nog steeds af wat voor soort plan hij krijgt. En hij mist een goed inzicht 
in de kosten ervan.  
 
De heer Van Praag  zegt het geen beleidsplan wordt waar alle toevallige meningen in zijn opgenomen.  
Hij geeft aan wel te hebben ervaren hoe participatie van jeugd kan leiden tot een andere inrichting. Er 
komt een beleidplan dat zo uitvoeringsgericht mogelijk is, met zorg voor onderhoud, oog voor het 
milieu . De externe deskundige is het bureau is dat het project gaat begeleiden, de projectleider dus.  
De kosten hiervoor bedragen  ongeveer € 22.000,00. Hij vindt het een goede suggestie om specifiek te 
zijn met burgerinitiatieven.  
 
De heer Stillebroer geeft aan dat planning als volgt is opgezet. Zodra de gemeente opdracht gegeven 
heeft zal er binnen 14 weken een advies aangeboden worden aan het college en daarna naar de raad. 
Dat wordt  dan september 2010. Hij geeft aan dat er nu wel technisch onderhoud plaats vindt.  
 
Mevrouw Rooimans vraagt zich af hoe het gaat met plannen die nog volgens het oude plan uitgevoerd 
zouden worden.  
 
De heer Van Praag geeft aan dat bestaande beleid gewoon wordt uitgevoerd tot dat er nieuw beleid is 
vastgesteld. 

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en zijn aanwezigheid sluit de vergadering. 


