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Agendapunt : 15 
Voorstelnummer : 12-89 
Raadsvergadering : 9 december 2010 
Naam opsteller : Willem Taal 
Informatie op te vragen bij : Willem Taal 
Portefeuillehouders : Janina Luttik-Swart 
 
Onderwerp: Levering en plaatsing van een speelvoorziening voor kinderen met een lichamelijke 
beperking in Egmond aan Zee. 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  - Een  investering € 13.100,00 voor levering en plaatsing van een 
speelvoorziening voor kinderen met een lichamelijke beperking in Egmond 
aan Zee, in afwijking van de nota activabeleid, in één keer ten laste brengen 
van de exploitatie. 

- De bij dit besluit behorende begroting wijziging vast te stellen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Tijdens de wijkschouw in Egmond aan Zee kwam de vraag of er “iets” gedaan kan worden 
voor een speelvoorziening voor kinderen met een lichamelijke beperking. Deze vraag past 
precies in de uitgangspunten van de Wmo-stimuleringsfonds: het bevorderen van 
participatie aan de Bergense samenleving, in het bijzonder van kwetsbare groepen. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Kinderen met een lichamelijke beperking kunnen niet altijd gebruik maken van de 
bestaande speeltuinen. De bereikbaarheid is een probleem, maar ook de speelvoorziening 
zelf. Vaak zijn die groter en duurder waarvoor in het regulier budget van de 
speelvoorzieningen geen ruimte is. De speelvoorzieningen voor kinderen met een 
lichamelijke beperking zijn duurder dan reguliere speelvoorzieningen omdat ze hoger en 
groter zijn. Dit moet omdat de kinderen met hun rolstoel in de speelvoorziening moeten 
kunnen rijden. Daarnaast worden in de speelvoorziening allerlei extra’s aangebracht zoals 
een kookeiland, ballenspel, stuurtje en boter, kaas en eierenspel. Deze extra voorzieningen 
dragen bij aan het op een laagdrempelige manier samen spelen van kinderen met en 
zonder beperking.  
 
Kinderen met een lichamelijke beperking gaan vaak elders naar school. Daardoor is er 
weinig mogelijkheid om met kinderen uit de buurt buiten te spelen. Kinderen met een 
lichamelijke beperking spelen ook graag buiten, maar kunnen door hun lichamelijke 
beperking vaak geen gebruik maken van de huidige speelvoorzieningen. Daarom is gezocht 
naar een speelvoorziening waarvan kinderen met en zonder een lichamelijke beperking 
gebruik kunnen maken. Op deze manier kunnen kinderen met en zonder een beperking 
samen buiten spelen. Dit draagt bij aan de sociale ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling 
én het algemeen welbevinden van alle kinderen in de buurt. 
 
De speelvoorziening wordt geplaatst op de bestaande speeltuin aan het 
Winkelmanplantsoen in Egmond aan Zee, omdat hier kinderen met een beperking in de 
nabijheid wonen.  
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
anders nl. vul in als het anders is dan genoemde opties 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Het idee om het bestaande speeltuintje geschikt te maken voor kinderen met een 
lichamelijke beperking van één van de omwonenden. Dit idee is later besproken met alle de 
omwonenden van het Winkelmanplantsoen. Een klein aantal omwonenden zijn tegen het 
plan. Met hen zijn diverse gesprekken gevoerd, die er uiteindelijk toe heeft geleid dat de 
“overlast”  voor de direct aanwonenden zo min mogelijk wordt. Al deze gesprekken hebben 
er toe geleid dat het hele proces van idee tot concreet plan maanden heeft geduurd. Bij 
deze gesprekken waren ook de wijkvereniging en het jongerenwerk betrokken.  

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Het speeltuintje aan het Winkelmanplantsoen stond in de planning om opgeknapt te 
worden. Het verzoek om het ook geschikt te maken voor kinderen met een lichamelijke 
beperking sloot daar mooi op aan. Zo’n speeltuin heeft wel tot gevolg dat er meer ruimte 
moet komen en oppervlak dus anders wordt. Dit betekent dat er drie parkeerplaatsen 
moeten verdwijnen. Opheffen van deze speelplaatsen is mogelijk gezien omdat  
parkeerdrukte daar minimaal is. Daarnaast is handhaving van de speeltuin aan het 
Winkelmanplantsoen, voor kinderen tot 12 jaar, opgenomen in het concept 
speelplaatsenbeleidsplan. Een andere geschikte locatie in de buurt is er niet. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Het is de bedoeling dat dit het speeltuintje heringericht wordt.  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De kosten van de speelvoorziening zijn € 13.100,00 en kunnen betaald worden  
uit het  Wmo-stimuleringsfonds 2010 (product ouderenondersteuning 6620.110.0/42500). 
Echter volgens de nota activabeleid moet een enkelvoudige investering van meer dan  
€ 10.000 worden geactiveerd. Omdat de speelvoorziening € 13.100,00 kost wordt het 
grensbedrag van € 10.000 overschreden en is in feite een investering waarop afgeschreven 
moet worden. De aanleg van een speelvoorziening is een investering van maatschappelijk 
nut. De BBV geeft de mogelijkheid, in tegenstelling tot onze nota activabeleid, om dergelijke 
investeringen in één keer ten laste van de exploitatie te brengen. Wij stellen voor de raad te 
laten besluiten om af te wijken van onze nota activabeleid om zo directe dekking uit WMO-
stimuleringsfonds mogelijk te maken.  
 
Bovendien moet de raad instemmen met het voorstel om een gedeelte van het budget van 
het Wmo-stimuleringsfonds 2010 in te zetten voor de levering en plaatsing van een 
speelvoorziening voor kinderen met een lichamelijke beperking. Gevolg hiervan is dat wij de 
raad voorstellen om € 13.100,00 van het Wmo-stimuleringsfonds 2010 over te hevelen van 
het programma 2 Samenleving (waar het was begroot onder ouderenondersteuning) naar 
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Programma 5 Beheer Openbare Ruimte (speeltoestellen) door middel van bijgevoegde 
begrotingswijziging. 
 
De kosten van naar schatting € 10.000,00 om de speeltuin toegankelijk (door middel van 
speciale rubbertegels) te maken voor kinderen met een lichamelijke beperking, worden 
betaald uit het Wmo-toegankelijkheidsfonds. De overige kosten van € 15.000,00 uit het 
reguliere budget speeltuinen en groen. Een goed voorbeeld hoe vanuit diverse afdelingen 
en budgetten is samengewerkt om een mooi resultaat tot stand te brengen. 
 
De kosten voor het vervallen van de drie parkeerplaatsen worden op minimaal geschat. 
Enkele honderden euro’s per jaar. Dit heeft geen gevolgen de voor begroting van volgend 
jaar en verder. 
 
Voor speelvoorzieningen zijn geen externe subsidiebronnen. 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Met deze voorziening kunnen kinderen met en zonder een lichamelijke beperking samen 
spelen en komt er mooie speeltuin in de buurt.  
 
 
 
Bijlagen:  
1. raadsbesluit 
2. begrotingswijziging 
 
 
 
Bergen, 26 oktober 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 


