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1. ONDERWERP: Speelbeheerplan gemeente Wijchen 
2. ADVIES:  Akkoord gaan met het speelbeheerplan voor de periode van 

2008 tot 2017. 
Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een budget 
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optie 2. 
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3. TOELICHTING: 
Naar aanleiding van een negatief rapport in 2003 van de keuringsdienst van Waren omtrent het be-
heer van de speeltoestellen met betrekking tot het attractiebesluit is in 2004 gekozen om de speel-
toestellen in een digitaal beheersysteem te verwerken. Hiermee kunnen de speeltoestellen op een 
reguliere en overzichtelijke manier beheerd worden waardoor ze schoon, heel en veilig zijn. Daar-
door voldoen de speeltoestellen en het beheer aan het attractiebesluit.  

Naar aanleiding van het negatieve rapport en het digitale beheersysteem is in 2005 het project op-
gestart om een speelbeheerplan op te stellen, zie advies 24-08-2005 (bijlage 1). Dit speelbeheer-
plan is eind 2006 afgerond. Het doel van het speelbeheerplan is: “Het beheer van de speeltoestel-
len inzichtelijk te krijgen en een regulier beheerplan op te stellen met vervangingsplan, waarbij naar 
de duurzaamheid en veiligheid van de speeltoestellen (met de locaties) en de toegepaste onder-
gronden wordt gekeken”. Het speelbeheerplan bestaat uit een beheervisie en quickscan (bijlage 2). 

Het algemene doel is voornamelijk om het beheer omtrent de speelvoorzieningen op orde te krijgen, 
wat betekent de vervangingsachterstand te verwerken en het speeltoestellenareaal dynamisch te 
maken wat voldoet aan de behoeften van de doelgroep. Hiervoor heeft de afdeling Welzijn een 
nieuw speelbeleid opgesteld welke aan de huidige normen en behoefte voldoet. Dit speelbeleid zal 
in een separaat advies aan u voorgelegd worden. 

Speelbeheerplan 2008 – 2018  
Zoals in het advies van augustus 2005 omtrent het opstarten van het speelbeheerplan is aangege-
ven bevat het speelbeheerplan de volgende onderdelen: 

• Beheerplan speeltoestellen voor de komende 10 jaar, waarbij naar de samenstelling van de 
speeltoestellen conform het speelbeleid is gekeken. 

• Vervangingsplan speeltoestellen om een duurzaam en veilig speeltoestellenareaal op te zet-
ten welke voldoet aan het attractiebesluit, welke de wet- en regelgeving voor de speelruimte 
bevat. 
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Quickscan speeltoestellen areaal 

Om een afgestemd speelbeheerplan te kunnen opstellen heeft het ingenieursbureau OBB een 
quickscan uitgevoerd op de aanwezige speeltoestellen en speellocaties. Hierbij hebben ze de 
landelijke richtlijnen en het speelbeleid van de gemeente Wijchen betrokken. Met de quickscan is de 
leeftijdsopbouw van het speeltoestellenbestand geïnventariseerd om een vervangingsplan voor de 
komende 10 jaar op te stellen. 

Het landelijke en gemeentelijke beleid geeft duidelijke richtlijnen aan omtrent de inrichting, locaties 
en hoeveelheden speeltoestellen per kind van 0 tot 19 jaar binnen de gemeente Wijchen. Uit de 
quickscan blijkt dat in de gemeente voldoende speellocaties en speeltoestellen aanwezig zijn, be-
halve in de nieuwbouwwijken in Kerkeveld. 

Per speeltoestel is een vastgestelde levensduur bepaald. Dit hoort bij het certificaat waar de richtlij-
nen, maten en eisen van het speeltoestel zijn weergegeven. De speeltoestellen voldoen daarbij aan 
het attractiebesluit. Uit de quickscan kwam naar voren dat het speeltoestellenareaal van de ge-
meente Wijchen sterk verouderd is. De quickscan formuleert de volgende belangrijke punten: 

Informele speelruimte: 

• Er is behoefte aan 352 meer speelaanleidingen, zit- en ontmoetingsaanleidingen dan er hui-
dig aanwezig zijn. Bij de quickscan is het aantal JOB’s en het JOB-beleid meegenomen. 

• Op 22 locaties is het nodig om de openbare ruimte bespeelbaar te maken. Dit betekent 
voornamelijk dat openbaar groen aangepast dient te worden, zodat het meer ruimte geeft 
om te spelen. 

Formele speelplekken: 

• Er zijn 25 nieuwe speellocaties nodig, waarvan 18 in Kerkeveld. Daarbij kunnen 19 speel-
plekken elders in Wijchen vervallen. Dit betekent dat het aantal speelplekken van 125 naar 
131 toeneemt. Hierdoor kunnen 108 speeltoestellen vervallen, waarvan 5 hergebruikt kun-
nen worden. De overige dienen vervangen te worden door nieuwe speeltoestellen aange-
zien de meeste speeltoestellen die kunnen vervallen verouderd zijn. 

• Zo’n 86% van de speeltoestellen is overjarig (sterk verouderd), wat betekent dat er een ern-
stige vervangingsachterstand is, wat hoge onderhoudskosten met zich meebrengt. Het ge-
middeld landelijk percentage ligt op 20%.  
(Noot: Gemiddeld gaat een speeltoestel (bij juist gebruik) ongeveer 10 tot 15 jaar mee.) 
 

Aanbevelingen quickscan: 

Voor een goede verdeling van speelvoorzieningen over de kinderen en buurten zou invulling gege-
ven moeten worden aan de quickscan. De belangrijkste uitgangspunten hierbij: 

1. Er kan een besparing op het bestaande speeltoestellenbestand worden gerealiseerd in on-
derhoud en vervanging. Oorzaak van de hoge kosten is het sterk verouderde speeltoestellen 
bestand. 

2. Er dienen voldoende speelmogelijkheden te worden geboden aan de kinderen in de nieuw-
bouwwijk Kerkeveld. Oorzaak van het tekort komt door de groei van Wijchen en de bouw 
van Kerkeveld. 

3. Het huidige speeltoestellenbestand dient aangepast te worden op de verschillende leeftijds-
categorieën die er gebruik van maken en dient voldoende variatie en uitdaging voor hen te 
bieden. Oorzaak komt voornamelijk door de ontwikkeling van de verschillende wijken. De 
bewonerssamenstelling veranderd en kinderen worden ouder. 

4. Omtrent de veiligheid ligt het percentage speeltoestellen met gebreken bij inspecties op 
60%, wat erg hoog is. Dit dient te worden teruggebracht naar 20%. Oorzaak hiervan is het 
sterk verouderde speeltoestellenareaal, waardoor kleine gebreken eerder ontstaan, als het 
ontbreken van dopjes, losse bouten en rotting in hout. 
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Kosten uitvoering quickscan: 

Voor de aanpassing van het huidige speelvoorzieningenniveau (de aantallen en locaties) naar het 
toekomstbeeld is een éénmalige investering nodig ter hoogte van € 697.700,-. Deze kosten zijn als 
volgt opgebouwd, zie tabel 1. 

Tabel 1  Éénmalige kosten realiseren toekomstbeeld 

Het verbeteren van informele speelruimte: 352 speel-/zitaanleidingen  €   88.000,- 

Het realiseren van 25 zoekgebieden plus verbeteren plekken: 103 nieuwe toestellen  € 281.000,- 

De bijkomende kosten voor veiligheidsondergrond 35%  €   98.400,- 

Het hergebruik van 5 van de in totaal 108 secundaire toestellen (besparing) -€     8.200,-

Subtotaal  € 459.200,- 

  

De bijkomende (her)inrichtingskosten € 269.100,- waarvan circa 75% ten laste van 
speelvoorzieningen komt 

 € 201.800,- 

De kosten voor uitvoering van de bovenstaande werkzaamheden, 8% van de 
éénmalige investeringskosten € 459.200,- 

 €   36.700,- 

Totaal éénmalige kosten  € 697.700,- 

Deze éénmalige kosten zijn per locatie uitgewerkt in een tabel, zie speelbeheerplan bijlage vijf. De 
berekening van het aantal benodigde speeltoestellen op een bepaalde afstand met betrekking tot de 
aanwezige doelgroep is gebaseerd op het gemeentelijke speelbeleid (zie bijlage 3 speelbeleids-
plan). 

Regulier onderhoud speeltoestellen 

Bij quickscan is gekeken naar het aantal, soort en de leeftijd van de speeltoestellen. Daaruit is blijkt 
dat het speeltoestellenareaal sterk verouderd is en voor 86% overjarig. De gevolgen voor het on-
derhoud zijn onder andere dat het jaarlijks benodigd budget voor onderhoud hoger ligt. Dit komt met 
name door het feit dat oudere speeltoestellen grotere gebreken hebben en sneller kapot gaan door-
dat het materiaal oud is.  

De aanwezige ondergronden van met name gras en houtschors zorgen ervoor dat de onderhouds-
kosten voor ondergronden aanwezig blijven, maar niet sterk verhoogd zijn. Het aanbrengen van 
kunstgras is een optie om op bepaalde locaties (met natte omstandigheden of intensief gebruik) een 
duurzamere ondergrond te realiseren. De aanleg van deze ondergronden kost relatief meer, maar 
het is duurzamer. 

Als het speeltoestellenareaal richting het percentage van 20% van verouderde speeltoestellen toe-
gaat, dan zal dit de kosten voor het regulier onderhoud sterk verlagen. Gekeken naar een areaal 
wat duurzaam in stand gehouden is en een constant vervangingsplan bevat, is het huidige onder-
houdsbudget niet toereikend. 

Het jaarlijks onderhoudsbudget speelvoorzieningen bedraagt nu € 69.057,-. Met het huidige areaal 
is het budget net toereikend om de hoognodige reparaties uit te voeren. Wanneer het beheer op or-
de is, dan is een jaarlijks onderhoudsbudget van € 74.100,- nodig. Dit budget zal de jaarlijkse kos-
ten dekken om benodigde reparaties uit te kunnen voeren om zo te voldoen aan het attractiebesluit 
en de wet- en regelgeving. Met beheer op orde wordt de situatie bedoeld, waar het speeltoestelle-
nareaal maximaal 20% aan verouderde speeltoestellen bevat. Hierdoor wordt het benodigd onder-
houdsbudget stabiel en zijn de reparatiekosten lager. 

 

Het tekort aan onderhoudsbudget is mede ontstaan door de snelle groei van Wijchen, onder andere 
de bouw van Kerkeveld waar een aantal speellocaties zijn gerealiseerd en de uitgevoerde speel-
plannen van 2003 tot 2006. Hierdoor is het areaal met 30 speeltoestellen toegenomen. Tevens 
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worden de meeste kosten veroorzaakt door verouderde speeltoestellen.  

In onderstaande tabel 2 is weergegeven wat de benodigde structurele budgetten zijn met het huidi-
ge speeltoestellenareaal. 

Tabel 2 Structurele budgetten per jaar 

 Huidig Budget 
2007 

Raming Huidig 
(noodzakelijk) 

Raming  
Toekomstbeeld 

Inventaris:    

Aantal speelplekken 125 125 131

Aantal speeltoestellen 670 670 719

Aanschafwaarde speeltoestellen € 1.049.600,- € 1.049.600,- € 1.166.100,-

Aanschafwaarde ondergronden € 262.400,- € 262.400,- € 408.100,-

Aanschafwaarde totaal € 1.312.000,- € 1.312.000,- € 1.574.200,-

Jaarlijkse kosten:  

Onderhoud op niveau schoon-heel-veilig 
75% 

€ 78.000,-  € 61.800,-  € 74.100,-

Vervanging € 22.000,- € 104.000,- € 63.000,-

Budgetten totaal € 100.000,- € 165.800,- € 137.100,-

Controle en inspectie 

Naast de kosten voor het onderhoud is gekeken naar de wijze waarop de inspecties plaatsvinden.  
Het attractiebesluit bepaalt dat er minimaal 1 keer per jaar een technische inspectie van de speel-
toestellen uitgevoerd wordt en een aantal visuele controles. Tevens verplicht het attractiebesluit en 
de wet- en regelgeving dat er per speeltoestel een logboek aanwezig is, waarin de gegevens als ty-
pe, gebreken en onderhoud van het speeltoestel vermeld staan.  

De gemeente heeft sinds 2004 een onderhoudsprogramma voor de speeltoestellen waarin de log-
boeken staan. Dit beheerprogramma kan met behulp van de quickscan en de inspecties gevuld 
worden, waardoor een meerjarenplan en vervangingsplan opgesteld kan worden. Met behulp van 
de gegevens van het speeltoestellen areaal en de adviezen gegeven in de quickscan kan de priori-
tering voor vervanging en aanpassing per speeltoestel en –locatie bepaald worden. 

Vervangingsplan speeltoestellen 

Uit de quickscan is gebleken dat het merendeel van de speeltoestellen, zo’n 86%, te oud is en ver-
vangen dienen te worden. In 1988 zijn bijvoorbeeld 88 nieuwe speeltoestellen geplaatst en in 1990 
in totaal 123. Wat betekent dat ze in de periode van 1999 tot 2004 vervangen hadden moeten wor-
den. De speeltoestellen zijn de afgelopen twee jaar vier keer per jaar visueel geïnspecteerd en de 
daaruit voortkomende benodigde reparaties uitgevoerd. Uit de kosten en mate van de schades kan 
men opmaken dat de meeste speeltoestellen aan vervanging toe zijn. 

Uit de quickscan is een lijst met maatregelen gekomen om speelplekken op te knappen en speel-
toestellen te vervangen. Met deze lijst zal een vijfjarenplan opgesteld worden om zo te bepalen wel-
ke speeltoestellen als eerste vervangen dienen te worden. De prioriteringscriteria zijn daarbij: de 
leeftijd, kwaliteit, materiaal en standplaats van het speeltoestel.  

 

 

Hoewel voor elk speeltoestel de gemiddelde levensduur bepaald is, kan de werkelijke levensduur 
hiervan afwijken. Een speeltoestel dat vrij intensief gebruikt wordt, zal eerder vervangen dienen te 
worden dan een speeltoestel dat vrij weinig gebruikt wordt. Tevens is de standplaats en het materi-
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aal waarvan het speeltoestel gemaakt is belangrijk. In natte omstandigheden zal een houten speel-
toestel eerder rotting vertonen, dan in droge omstandigheden. Ook speelt vandalisme een rol. 

Het huidige jaarlijkse budget voor vervanging van speeltoestellen bedraagt € 22.187,-. Dit budget is 
de afgelopen jaren voornamelijk besteed aan speeltoestellen die aan vervanging toe waren door 
veroudering en grote schades door vandalisme of aanrijdingen. Uit de quickscan blijkt dat dit budget 
met het huidige vervangingsachterstand niet voldoende is om deze in te halen.  

Om de grote vervangingsachterstand van de speeltoestellen in te halen is een totaal bedrag van € 
902.656,- nodig. Dit bedrag is terug te halen uit de gegevens van tabel 3. Hierin is aangegeven wat 
het benodigd budget voor vervanging van de verouderde speeltoestellen is. In tabel 3 is berekend 
wat de totale kosten bedragen en hoe het benodigd vervangingsbudget berekend is. 

Tabel 3  Vervangingsbudget 

 Huidig Budget Raming Totaal 

 begroting 2006 noodzakelijk voor 
huidig niveau 

Inventaris:   

Aantal speelplekken  125

Aantal speeltoestellen  670

Aanschafwaarde speeltoestellen  € 1.049.600,-

Vervangingspercentage totaal  86%
  

Kosten:  

Vervangingsbudget jaarlijks € 22.187,- 

Vervangingsbudget totaal  € 350.250,-

Vervangingsbudget bij 5-jarig vervangingsplan per jaar  € 70.050,-

Vervangingsbudget bij 10-jarig vervangingsplan  € 35.025,-
 
Uit de quickscan is gebleken dat 86% van de speeltoestellen vervangen dienen te worden. Daarvan 
is 49% meer dan 15 jaar oud. Gekeken naar de leeftijdsopbouw van het speeltoestellenareaal, de 
kosten voor vervanging, is gebleken dat een vervangingsplan van 10 jaar niet haalbaar is. De le-
vensduur van een speeltoestel is ongeveer 10 tot 15 jaar.  

Bij een vervangingsplan van 10 jaar waarbinnen een inhaalslag van de achterstand uitgevoerd zou 
worden, zou ervoor zorgen dat over 10 jaar de achterstand minimaal ingehaald zou zijn, zie de gra-
fieken van bijlage 4. Dat betekent dat je achter de feiten aanloopt door verouderde speeltoestellen 
nu te vervangen en in dezelfde tijd met de speeltoestellen die nu nog voldoen opnieuw een achter-
stand op te bouwen. 

Bij een vervangingsplan van 5 jaar wordt het risico van het opbouwen van een vervangingsachter-
stand geminimaliseerd. Tevens wordt eerder een stabilisering van de benodigde onderhoudskosten 
bereikt.  

Het vervangingsbudget voor de komende vijf jaar dient daarmee verhoogd te worden. Hiermee 
wordt het streefbeeld van max. 20% vervangingsachterstand gehaald. Deze 20% kan hierna met de 
aangepaste budgetten over vijf jaar langzaam afgebouwd worden, zonder daarvoor extra budget 
beschikbaar te hoeven stellen. In tabel 4 op de volgende pagina is weergegeven hoe het vijfjarige 
uitvoeringsplan om de vervangingsachterstand op te heffen er financieel uit zal komen te zien. 

Om geen vervanginsachterstand meer op te bouwen, dus op het niveau van 20% te blijven, zal het 
jaarlijks benodigd budget voor vervanging van speeltoestellen € 63.000,- bedragen. Dit is berekend 
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aan de hand van de 670 benodigde speeltoestellen en tabel 2 bijlage 4. Na 2013 zal jaarlijks onge-
veer 25 speeltoestellen vervangen dienen te worden. Dat is 5% van de totale aanschafwaarde.  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eenmalige kosten verspreid 
over 5 jaar 

      

Quickscan* € 139.540,- € 139.540,- € 139.540,- € 139.540,- € 139.540,- € 139.540,-

Achterstallige vervanging €   70.050,- €   70.050,- €   70.050,- €   70.050,- €   70.050,- €   70.050,-

Structurele kosten per jaar       

Onderhoud €   61.800,- €   61.800,- €   61.800,- €   61.800,- €   61.800,- €   74.100,-

Beheer*  €   52.500,- €   52.500,- €   52.500,- €   52.500,- €   52.500,- €   63.000,-

Vervanging €   70.050,- €   42.083,- €   54.823,- €   32.173,- €   61.913,- € 124.800,-

Totaal per jaar € 184.350,- € 156.383,- € 169.123,- €  146.473,- € 176.213,- € 261.900,-

* Deze kosten worden niet meegenomen in het beheerplan als vervangingsplan. De quickscan houdt in afstemming speeltoestellenbe-
stand op het speelbeleid. De kosten voor beheer houden de benodigde werkuren personeel in. 

Om de reguliere kosten voor vervanging die naast de vervangingsachterstand komen, zullen deze 
verspreid worden over de komende vijf jaar. Hiermee komt het jaarslijks benodigd budget voor ver-
vangingde komende jaren op € 64.307,-. 

 

Aanpassingen openbare ruimte (met name groen) 

Wanneer er gekeken wordt naar de openbare ruimte in Wijchen met name die rondom de speeltoe-
stellen, geeft de quickscan aan dat er meer speel-/zitaanleidingen nodig zijn en dat het groen en 
verharding op enkele locaties aangepast zou moeten worden. Wanneer deze maatregelen uitge-
voerd worden, zal er volgens de landelijke en gemeentelijke richtlijnen voldoende informele speel-
ruimte voor kinderen van 0 – 19 jaar beschikbaar zijn in Wijchen.  

De kosten voor het omvormen van de openbare ruimte met speel- en zitaanleidingen bedragen  
€ 269.100,- waarvan circa 75% € 201.800,- ten laste van speelvoorzieningen komt en 25% € 
67.300,- ten laste van groen- en wegbeheer. Deze aanpassingen kunnen geïntegreerd worden in 
het beheer van het speeltoestellenareaal en het vervangingplan. Tevens is bij het nieuwe speelbe-
leid een planning aangegeven van vijf jaar waarbinnen de verschillende speellocaties per wijk beke-
ken zullen worden. Daarbij zal met de lbg en bewoners per wijk een speelplan opgesteld worden af-
gestemd op de behoefte aan speelvoorzieningen van de doelgroep 0 – 19 jaar en welke voldoet aan 
de richtlijnen van het speelbeleid.  
 

Het speelbeheerplan samengevat: 

Het doel van het speelbeheerplan is: “Het beheer van de speeltoestellen inzichtelijk te krijgen en 
een regulier beheerplan op te stellen met vervangingsplan, waarbij naar de duurzaamheid en veilig-
heid van de speeltoestellen (met de locaties) en de toegepaste ondergronden wordt gekeken”. 

De quickscan formuleert de volgende belangrijke punten: 

1. Uitbreiding speeltoestellenareaal met 5 speellocaties, waarbij 25 nieuwe speellocaties 
gerealiseerd worden en 19 speellocaties vervallen. 

2. Het reguliere onderhoudsbudget van € 78.000,- zal de komende jaren niet voldoende zijn 
om alle achterstallige beheermaatregelen uit te voeren. Gerekend met het huidige speeltoe-
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stellenareaal zal het benodigde jaarlijks onderhoudbudget pas per 2013 € 74.100,- kunnen 
bedragen.  

3. Het speeltoestellenareaal is ernstig verouderd. Zo’n 86% is overjarig. Het landelijk gemid-
delde is 20%. Om deze vervangingsachterstand weg te werken tot 20% is een totaalbedrag 
van € 350.250,- nodig. Bij een vervangingsplan van 10 jaar is er een jaarlijks budget van  
€ 35.025,- nodig. Bij een vervangingsplan van 5 jaar is er een jaarlijks budget van € 70.050,- 
nodig. 

4. Onderhoud door jaarlijks 3 visuele en 1 technische inspectie uit te voeren is nodig om te vol-
doen aan het attractiebesluit en de wet- en regelgeving. Hiervoor is een training van de vi-
suele inspecteurs belangrijk, aangezien om de vijf jaar deze regels wijzigen. 

Beheer op orde voor het speeltoestellenareaal betekent het volgende: 

• Het speeltoestellenareaal van de gemeente voldoet aan het attractiebesluit en de wet- en 
regelgeving. 

• De vervangingsachterstand van het speeltoestellenareaal is max. 20% van het totale areaal. 

• Het speeltoestellenareaal kan met het jaarlijks onderhoudsbudget in stand gehouden wor-
den. 

• Het speeltoestellenareaal voldoet aan de landelijke en gemeentelijke richtlijnen omtrent de 
benodigde speelvoorzieningen voor de doelgroep 0 tot 19-jarigen. 
 

Opties uitwerking speelbeheerplan 2008 – 2018  

De bevindingen van de quickscan, het speelbeleid en het benodigde onderhoud en vervanging van 
de speeltoestellen kan op verschillende manieren en in verschillende termijnen uitgevoerd worden. 
Hiervoor zijn drie opties weergegeven, waarbij het eerste punt van beheer op orde het belangrijkste 
aandachtspunt is. 

Optie 1 Beheer op orde binnen 2 jaar (2008 – 2009) 

Deze optie houdt voornamelijk in dat het beheer bestaat uit: 

a. Het uitvoeren van het onderhoud aan het speeltoestellenareaal volgens het attractiebe-
sluit en de wet- en regelgeving, waarvoor een jaarlijks onderhoudsbudget van € 74.100,- 
nodig is. 

b. Het uitvoeren van het vervangingsplan binnen twee jaar tijd, waarvoor een éénmalig bud-
get van € 350.250,- nodig is, verdeeld over twee jaar. Dat betekent het verwerken van de 
66% vervangingsachterstand. 

c. Het structureel vervangingsbudget verhogen naar € 64.307,- 

d. Het onderhoud en vervangingsplan uitvoeren conform speelbeleid. 

Het totale kostenplaatje van optie 1 bedraagt: 

• Jaarlijks benodigd budget voor onderhoud:    €      74.100,- 

• Kosten vervangingsplan voor 2 jaar:       €    350.250,- 

• Jaarlijks benodigd budget voor vervanging:    €      64.307,- 

Kosten vervangingsplan (2008 en 2009):       €    170.125,-/per jaar 
 

 

 

Optie 2 Beheer op orde binnen 5 jaar (2008 – 2012) 

Deze optie houdt voornamelijk in dat het beheer bestaat uit: 
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a. Het uitvoeren van het onderhoud aan het speeltoestellenareaal volgens het attractiebe-
sluit en de wet- en regelgeving, waarvoor een jaarlijks onderhoudsbudget van € 74.100,- 
nodig is. 

b. Het uitvoeren van het vervangingsplan binnen vijf jaar tijd, waarvoor een jaarlijks budget 
van € 70.050,- nodig is, voor een periode van vijf jaar. De totale kosten bedragen  
€ 350.250,-. Dat betekent het verwerken van de 66% vervangingsachterstand. Waardoor 
de vervangingsachterstand op het landelijk niveau van 20% komt te liggen. De vervan-
gingsachterstand wordt met het opstellen van speelplannen samen met de bewoners en 
doelgroep tezamen weggewerkt. Prioritering per speeltoestel en speellocaties wordt be-
paald aan de hand van leeftijd, risico, locatie en wensen bewoners bij de speelplannen. 

c. Het structureel vervangingsbudget verhogen naar € 64.307,- 

d. Het uitvoeren van de quickscan omtrent de aantal speeltoestellen en speellocaties vol-
gens het gemeentelijk beleid verdeeld over vijf jaar. Dat betekent het speeltoestellenare-
aal volgens het gemeentelijk beleid onderhouden. Hierbij meegenomen de inbreng van de 
bewoners door het opstellen van speelplannen welke getoetst worden aan het gemeente-
lijke speelbeleid.  

Het totale kostenplaatje van optie 2 bedraagt: 

• Jaarlijks benodigd budget voor onderhoud:     €      74.100,- 

• Kosten vervangingsplan voor 5 jaar:       €    350.250,- 

• Jaarlijks benodigd budget voor vervanging:    €      64.307,- 

Kosten vervangingsplan in 5 jaar (2008-2012):     €      70.050,-/per jaar 
 

Optie 3 Beheer op orde binnen 10 jaar (2008 – 2018) 

Deze optie houdt voornamelijk in dat het beheer bestaat uit: 

a. Het uitvoeren van het onderhoud aan het speeltoestellenareaal volgens het attractiebe-
sluit en de wet- en regelgeving, waarvoor een jaarlijks onderhoudsbudget van € 74.100,- 
nodig is. 

b. Het uitvoeren van het vervangingsplan binnen vijf jaar tijd, waarvoor een jaarlijks budget 
van € 138.547,- nodig is, voor een periode van vijf jaar. De totale kosten bedragen € 
692.736,-. Dat betekent het verwerken van de 66% vervangingsachterstand. Waardoor de 
vervangingsachterstand op het landelijkniveau van 20% komt te liggen. De vervangings-
achterstand wordt met het opstellen van speelplannen samen met de bewoners en doel-
groep tezamen weggewerkt. Prioritering per speeltoestel en speellocaties wordt bepaald 
aan de hand van leeftijd, risico, locatie en wensen bewoners bij de speelplannen. 

c. Het structureel vervangingsbudget verhogen naar € 64.307,- 

d. Het toepassen van de bevindingen uit de quickscan tijden de uitwerking van de speel-
plannen in samenwerking met de lbg-groepen en de bewoners. Daarbij wordt gekeken 
naar de richtlijnen van speelbeleid voor de doelgroep, de benodigde speeltoestellen, 
speelocaties per wijk. Op den duur zal het speeltoestellenareaal en de speellocaties vol-
doen aan het voorgestelde speelbeleid. De benodigde kosten hiervoor worden bepaald 
door de behoefte van de bewoners binnen de grenzen van speelbeleid. 
 

 

 

Het totale kostenplaatje van optie 3 bedraagt: 

• Jaarlijks benodigd budget voor onderhoud:      €      74.100,- 
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• Kosten vervangingsplan voor 10 jaar:       €    350.250,-  

• Jaarlijks benodigd budget voor vervanging:     €      64.307,- 

Kosten vervangingsplan in 10 jaar (2008-2017):     €      35.025,- 
Hierbij vraag ik uw college om akkoord te gaan met dit speelbeheerplan wat geldt voor de komende 
tien jaar en het budget beschikbaar te stellen om het speeltoestellenareaal volgens de landelijke 
normen en het attractiebesluit te verbeteren. 

Ik vraag uw college om akkoord te gaan met: 

1. Het speelbeheerplan voor de periode van 2008 tot 2017. 

2. Het beschikbaar stellen van een budget van € 350.250,- voor vervanging van verouderde 
speeltoestellen verdeeld over de komende vijf jaar, volgens optie 2. Wat betekent dat er voor 
de komende vijf jaar jaarlijks een budget van € 70.050,- beschikbaar wordt gesteld om de 
vervangingsachterstand weg te werken. 

3. Akkoord gaan met het verhogen van het structureel vervangingsbudget naar € 64.307,- 

 
4. FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
Beleidsproduct: 560 Openbaar groen 

Beheersproduct: Speelplaatsen 

(Deel)budgethouder: Rino Vinke 

Begrotingsnummer/ Bedrag FCL 65800100 ECL 33000/44002 structureel € 64.307,-, éénmalig 
€ 350.250,- verspreid over 5 jaar. 

Restbudget d.d.:  

Toelichting: Budgetten investeringen (vervanging) en onderhoud speelterrei-
nen 

 
5. ADVIEZEN:  
a. Leefbaarheidsgroep/derden  

b. Advies andere afdelingen FIN en Wzo 

c. Communicatieadvies:  

d. Eindadvies budgethouder:  

e. Voorstel portefeuillehouder:  
 
6. EERDERE BESLUITEN:  

7. TE VOLGEN PROCEDURE:  

a. Bekendmaking/Verzending  

b. Pers:  

c. Wettelijke grondslag:   

d. Inspraakprocedure  

e. Bezwaar/beroep:  

 


