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DATUM  07 oktober 2019 
AGENDAPUNT  03.05.01 

ONDERWERP  Beschikbaar stellen krediet t.b.v. Vernieuwen speeltuin Regenboogforel 
PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen en Ondernemen. 

Openbare ruimte 
ZAAKNUMMER  ZK19002549 

AANLEIDING  Het initiatief van het doe-team Regenboogforel voor het vernieuwen van een speeltuin. 

Voortkomend uit het dorpsgesprek Avenhorn. 

KADER  Het programmaplan Dorpsgesprekken gemeente Koggenland voor het in stand houden van 

het woon, werk en leefklimaat in onze kernen. 

WIJ STELLEN VOOR  1. In te stemmen met de bijdrage voor het vernieuwen van de speeltuin aan de 

Regenboogforel voor een bedrag van € 45.000. 
2. De dekking ten laste te brengen van de reserve bovenwijkse voorzieningen en de 

begroting als zodanig aan te passen. 

3. Af te wijken van de financiële verordening en de kosten voor de speeltuin aan de 

Regenboogforel direct te laste te brengen van de reserve bovenwijkse voorzieningen. 

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Een eigentijdse kindvriendelijke speeltuin waarbij de sociale controle wordt verhoogd en 

met een verkeersveilige oplossing ten aanzien van het naastliggend fietspad. Hierbij is ook 

rekening gehouden met de toekomstige school aan de Buitenroede. 

ONDERBOUWING  Instemmen met de bijdrage voor het vernieuwen van de speeltuin aan de Regenboogforel. 

Als basis voor het plan heeft het doe-team een enquête uitgezet in de straten rond de 

speeltuin. De uitslag van de enquête is gebruikt voor het ontwerp van de speeltuin. Voor 

het ontwerp heeft het doe-team, in overleg met de gemeentelijke contactpersoon, contact 

opgenomen met de leverancier van speeltoestellen dat veel voor de gemeente werkt. Het 

resultaat is als bijlage toegevoegd. 

Het doe-team blijft in overleg met de gemeentelijke contactpersoon om zelfwerkzaamheid 

te kunnen uitvoeren.  

De kosten voor het vernieuwen van de speeltuin aan de Regenboog zijn geraamd op  

€ 45.000.  
 

De dekking ten laste te brengen van de reserve Bovenwijkse voorzieningen. 

Zoals bekend heeft uw raad criteria vastgesteld voor plannen en initiatieven vanuit de 

dorpsgespreken. De reserve Vitaal platteland is hiervoor aangewezen. Ons college 
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In de door u vastgestelde financiële verordening staat dat activa met een verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs van hoger dan € 25.000 geactiveerd moeten worden. Wij vragen u om 

bij uitzondering af te wijken van deze activeringsgrens en de totale kosten van € 45.000 
voor de speeltuin aan de Regenboogforel volledig ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen. Belangrijkste reden om af te wijken van 

de in de financiële verordening vastgestelde activeringsgrens zijn de vele administratieve 

handelingen welke dergelijke (en in verhouding) lagere investeringen met zich mee 

brengen. 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 20 augustus  2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

constateert dat dit voorstel niet geheel voldoet aan de criteria. Het betreft dan men name 

het criterium dat de gemeentelijke bijdrage aanvullend is op de totale financiering van een 

plan. Om die reden leggen wij aan u voor om de bijdrage ten laste te brengen van de 

reserve bovenwijkse voorzieningen, die wij als passend beschouwen. 

 

 

Afwijken van de financiële verordening en de verkrijgings- en vervaardigingsprijs niet te 

activeren. 

KANTTEKENINGEN  Het ontwerp van de speeltuin wordt getoetst op basis van veiligheid en 

onderhoudsmogelijkheden. Het voorliggende ontwerp is positief beoordeeld. 

FINANCIËN  Voorgesteld wordt de kosten ad € 45.000 te dekken uit de reserve bovenwijkse 

voorzieningen. De onderhoudskosten kunnen worden gedekt uit het reguliere 

onderhoudsbudget. 

DUURZAAMHEID  Er worden geen houten speeltoestellen geplaatst. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Een alternatief is om alleen regulier onderhoud te plegen bij de bestaande speelplaats. 

Hiermee wordt dan voorbij gegaan aan de wensen van de buurtbewoners en de 

betrokkenheid en inzet van het doeteam. Ook wordt dan geen invulling gegeven aan de 

hedendaagse speelbehoefte va de jeugd in de buurt.  

 

COMMUNICATIE  Na oplevering van de speeltuin zal een persbericht gemaakt worden 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 speeltuin uit te kunnen voeren. 


