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Gemeente Koggenland werkt samen met haar inwoners aan verbeteringen, zodat inwoners
zelf de mogelijkheid krijgen om hun dorp leefbaar te maken / houden.
Samen met onze inwoners zijn dorpsgesprekken gevoerd om op zoek te gaan naar de grote
onderwerpen voor een toekomstbestendig dorp. Tijdens het gesprek hebben inwoners en
college een gezamenlijk beeld gevormd van het dorp en dit vertaald naar concrete acties
die in de Doe-teams worden opgepakt. Uw raad is via de eindrapportage Dorpsgesprekken
geïnformeerd over de resultaten van de dorpsgesprekken.
Op 10 februari 2017 heeft het dorpsgesprek Berkhout plaatsgevonden. Op deze avond is
het Doe team Jeugdvoorzieningen Berkhout geformeerd. Dit Doe team had twee doelen,
namelijk: het realiseren van een natuurspeeltuin in Berkhout en het opwaarderen van
bestaande speeltuinen in Berkhout. In 2018 is een van de doelen gerealiseerd met de
aanleg van natuurspeeltuin Buitenholle in het park Lijsbeth Tijs. Hierna is het Doe team
aan de slag gegaan met de bestaande speeltuinen wat uiteindelijk heeft geleid tot dit
voorstel.

KADER

WIJ STELLEN VOOR

BEOOGD
RESULTAAT

Het programmaplan Dorpsgesprekken Koggenland.
1. In te stemmen met het vernieuwen van de speeltuinen Berkenweide, Berkenlaan en
Bruggevaart.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 87.000.
3. De investering te activeren en af te schrijven in 20 jaar.
4. De jaarlijkse kapitaallasten ad € 4.350 ten laste te brengen van de reserve bovenwijkse
voorzieningen en
5. De begroting 2020 aan te passen.
Drie gedateerde en weinig uitdagende speeltuinen vernieuwen waardoor deze een
eigentijdse uitstraling krijgen, kindvriendelijk zijn en uitnodigend zijn om in te spelen.
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ONDERBOUWING

1. Instemmen met het vernieuwen van de speeltuinen Berkenweide, Berkenlaan en
Bruggevaart.
In 2017 is het Doe team jeugdvoorzieningen Berkhout ontstaan. Dit Doe team heeft 2
doelen; de aanleg van een natuurspeeltuin en het vernieuwen van bestaande speeltuinen in
Berkhout. In 2018 is de natuurspeeltuin in park Lijsbeth Tijs gerealiseerd. Nadien is het Doe
team vol enthousiasme aan de slag gegaan met de bestaande speeltuinen.
Het Doe team heeft gedurende geruime tijd het gebruik van de speeltuinen
geïnventariseerd en de wensen van kinderen en ouders in Berkhout opgenomen. Met deze
informatie heeft het D oe-team, in overleg met de gemeente, schetsontwerpen laten
opstellen voor de speeltuinen. De schetsen zijn als bijlage toegevoegd.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 87.000.
De kosten voor het vernieuwen van de speeltuinen Berkenweide, Berkenlaan en
Bruggevaart zijn geraamd op € 87.000.
3. De investering te activeren en af te schrijven in 20 jaar.
Investeringen boven de € 25.000 dienen geactiveerd te worden en te worden afgeschreven
over een periode die gelijk is aan de levensduur van het object.
4. De jaarlijkse kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve bovenwijkse
voorzieningen.
De reserve bovenwijkse voorzieningen wordt gevoed met € 10 per m2 verkochte grond in
bouwgrondexploitaties en heeft als doel: financiering van projecten om de leefbaarheid in
de dorpen en kernen in de gemeente Koggenland te behouden en te vergroten.
Zoals bekend heeft uw raad criteria vastgesteld voor plannen en initiatieven vanuit de
dorpsgesprekken. De reserve Vitaal platteland is hiervoor aangewezen. Ons college
constateert dat dit voorstel niet voldoet aan de door u vastgestelde criteria. Het betreft het
criterium dat de gemeentelijke bijdrage aanvullend is op de totale financiering van een
plan. Omdat de gehele investering door de gemeente wordt betaald stellen wij voor om als
alternatief de investering ten laste te brengen van de reserve bovenwijkse voorzieningen,
die wij als passend beschouwen.
Het college gaat uw raad een voorstel doen om de criteria voor aanwending van de reserve
Vitaal Platteland opnieuw te bezien.

KANTTEKENINGEN

FINANCIËN

DUURZAAMHEID

Na positieve besluitvorming worden de kinderen en omwonenden uitgenodigd een keuze
te maken tussen de schetsontwerpen. Er is een gering risico dat een ontwerp aangepast
moet worden teneinde voldoende draagvlak te krijgen.
Door de kapitaallasten ten laste te brengen van de reserve bovenwijkse voorziening legt dit
geen beslag op de begrotingsruimte. De onderhoudskosten kunnen worden gedekt uit het
reguliere onderhoudsbudget voor de openbare ruimte.
Er worden duurzame kunststof materialen toegepast. Kunststof gaat langer mee dan hout.
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Daarnaast is een groot deel van de toegepaste materialen van gerecycled materiaal.
ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

PACT VAN

Een alternatief is om alleen regulier onderhoud te plegen bij de bestaande speelplaatsen.
Hiermee wordt wel voorbij gegaan aan de wensen van het Doe team en veel kinderen in
Berkhout. Ook wordt geen invulling gegeven aan de hedendaagse speelbehoefte van de
kinderen.
n.v.t.

WESTFRIESLAND

COMMUNICATIE

Na oplevering van de speeltuinen wordt een persbericht gemaakt om het resultaat van dit
Doe-team te communiceren.

VERVOLG

Na een positief besluit wordt de bijdrage beschikbaar gesteld om de werkzaamheden voor
het vernieuwen van de speeltuinen uit te kunnen voeren. De uitvoering wordt gedaan door
een speeltoestellenleverancier waarbij een aandeel zelfwerkzaamheid van het Doe team
wordt ingebracht.

BIJLAGEN

1.Impressie huidige locaties
2. Schetsontwerpen
Datum college: 17 maart 2020
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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