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Speelruimtebeleidsplan (huidig beleid)
In de afgelopen jaren is gewerkt met een Speelruimtebeleidsplan.
Op basis van leeftijdsklassen moet een voor die leeftijd geschikte
speelvoorziening binnen een bepaalde straal aanwezig zijn.

DKOEK

Deurnes nivo
Het huidige niveau met de huidige verspreiding is het Deurnes nivo.

Interne kosten
De interne kosten bestaan grotendeels uit kosten voor de
buitendienst. Hiervoor wordt onder andere uitgevoerd:
 2-maandelijkse inspecties
 Kleine reparaties
 Herstel na vandalisme
 Incidenteel reinigen van ondergronden wanneer
afval, glas, uitwerpselen van katten enzovoorts
aangetroffen wordt.

VOORSTEL
Budget komt in voorziening
Het budget voor onderhoud en vervangingen komt in een
voorziening. Voorwaarde is dat er een onderhouds-en
vervangingsplan aan ten grondslag ligt. Voordeel van deze
werkwijze is dat ‘gespaard’ wordt voor toekomstige
vervangingen.
Faciliteren DKOEK
€ 10.000,- wordt gebruikt voor het faciliteren van DKOEK
projecten waarbij de inzet van de buitendienst vanuit de
flexibele schil betaald wordt.

Beschikbaar
In begroting (2016)

€ 126.000

Lasten
Interne kosten:
Jaarlijkse inspectie
Onderhoud
Vervangingen
Jaarlijkse lasten

€ 36.000
€ 2.500
€ 47.500
€ 40.000
€ 126.000

In de afgelopen jaren wordt jaarlijks € 30.000 tot € 40.000 niet
besteed. Dit komt door de relatief jonge leeftijd van
speeltoestellen waardoor er nu weinig vervangingen plaats
vinden. In de toekomst zal dit meer worden.

Voorstel nieuwe werkwijze (DKOEK)
Omdat kinderen ouder worden en mensen verhuizen verandert ook de behoefte
naar speelvoorzieningen in een buurt of wijk. Deurne voert geen actief beleid op
wijzigingen in behoeften. Wanneer een initiatief komt vanuit bewoners, wordt
daar als volgt mee om gegaan:
 Wijk- en dorpsraden onderhandelen onderling over het uitwisselen van
speeltoestellen.
 Gemeente faciliteert waar nodig tot een maximum van € 10.000,- aan uren uit
de flexibele schil of kleine leveringen.
Vervangingen bij einde levensduur speeltoestellen:
De gemeente vervangt voor gelijke waarde de toestellen. Keuze voor type
speeltoestel wordt in overleg met bewoners bepaald. Wanneer men meer of
duurdere speeltoestellen wil, is dat mogelijk wanneer men zelf de meerwaarde
creëert.

Voorstel financiën
Beschikbaar
In begroting (2017)

€ 126.000

Lasten
Interne kosten:
Jaarlijkse inspectie
Onderhoud
Vervangingen
Kosten in kader DKOEK
Jaarlijkse lasten

€ 36.000
€ 2.500
€ 37.500
€ 20.000
€ 10.000
€ 106.000

Bezuiniging

€ 20.000

Uitbreidingen van speellocaties:
 Uitbreiding van speellocaties vindt alleen plaats bij burgerinitiatieven, welke
gedragen worden door dorps- of wijkraden. En het initiatief dient te passen in
een witte vlek op de cirkelkaart.
 Bij uitbreidingslocaties (bijvoorbeeld Rijtse Vennen of Achter de gouden helm)
worden wel nieuwe speellocaties op kosten van de gemeente aangelegd. In
deze gevallen wordt de aanleg uit dat project betaald.

Vervangingen
Bestaande toestellen worden vervangen op basis van
uitgevoerde inspecties en niet wanneer deze theoretisch
afgeschreven zijn.

