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Schritelijke vragen ex. Art. 41
Onderwerp
* Hogere kosten herinrichting speeltuinen door niet geraamde kosten.
Inleiding
* In 2014 is het speelbeleid Buiten Spelen Natuurlijk! vastgesteld door de
gemeenteraad.
Per wijk of kern is gekeken naar de beste spreiding van speelplaatsen in
de gemeente, zodat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van
passende speelvoorzieningen.
In 2016 is de uitvoering van het speelbeleid gestart. In 2018 hebben we de
uitvoering geëvalueerd en in 2019 de eerste aanpassingen in de uitvoering
doorgevoerd.
De ervaringen laten zien dat gelijktijdige reconstructie van speelplaatsen in
één wijk niet gewenst is. In de uitvoeringsperiode en nazorgperiode
kunnen de kinderen niet in hun omgeving bij een speelplaats terecht.
Uit de interne evaluatie is gebleken dat bij de herinrichting van
speelplaatsen aspecten naar voren komen, waarmee bij de toekenning
van de financiële middelen geen rekening is gehouden.
Het verwijderen en afvoeren van speeltoestellen, het vervangen van
ondergronden (inclusief grondverzet) voor de nieuwe toestellen, klimaat
adaptief uitvoeren en het inrichten van werkterrein en plaatsen van
afzettingen is niet meegenomen in de ramingen.
Indien de speelplaatsen conform ambitieniveau en planning worden
ingericht, zouden extra middelen nodig zijn. We achten dat niet opportuun
in de tijd van bezuinigingen. Vanaf 2020 zullen jaarlijks minder
speelplaatsen worden ingericht dan waar bij de vaststelling van het beleid
vanuit gegaan is. De speelplaatsen worden niet meer per wijk of kern,
maar gemeente breed, in verschillende wijken en kernen, gelijktijdig
vernieuwd. De selectie van de speelplaatsen vindt plaats op basis van de
inspectiegegevens en kennis van de toezichthouders. Met deze insteek
vindt een gefaseerde reconstructie, binnen de reguliere middelen, plaats.
Niet alle speelplaatsen zullen op deze manier integraal worden vernieuwd
en zullen worden opgenomen in het reguliere beheer-, onderhoud- en
vervangingsprogramma.
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Wij zijn het volledig eens met de stelling dat er geen gelijktijdige
reconstructies van speeltuinen in één wijk meer moeten plaats vinden. Op
die manier kunnen kinderen gewoon in een andere speeltuin in hun eigen
wijk terecht om te blijven spelen.
Maar het stuk spreekt ook over onvoorziene (niet geraamde kosten).
De fractie van Lokaal Liberaal de volgende vragen:
Vragen
Vraag 1

* In een reeds ingerichte speeltuin is het niet verrassend dat er, voordat er
aan herinrichting gedacht gaat worden, er eerst nagedacht moet worden
over het geen dat er uit moet. Oude speeltoestellen, ondergronden zoals
rubberen tegels , beukensnippers of gras.
Een speeltuin die je in gaat richten moet uit veiligheidsoverwegingen
worden afgezet zodat kinderen geen toegang hebben tot de tijdelijke
bouwplaats.

Vraag 2

* Hoe kan het dat gemeente de genoemde extra kosten niet in de
aanbesteding heeft meegenomen? Zijn deze kosten niet een van de
basisbeginselen van een renovatie?

Vraag 3

* Heeft de aannemer de gemeente attent gemaakt over het ontbreken van
deze kostenraming? Zo ja, wanneer is dit bij de gemeente duidelijk
geworden dat deze kosten niet waren gecalculeerd?

Vraag 4

* In het stuk wordt er gesproken over het feit dat bij de inrichting van de
speeltuinen geen rekening is gehouden met klimaat adaptatie. In de
speeltuinen die reeds opnieuw zijn ingericht ligt er gras als
bodembedekking. Is gras geen klimaat adaptieve oplossing? Welke
klimaat adaptieve maatregelen ontbreken er die er wel zouden moeten
zijn?
En in hoeverre leiden die ontbrekende maatregelen tot kosten die niet
waren voorzien?
4b. Graag ontvangen wij hiervan een overzicht.

Vraag 5

* Naar aanleiding van de evaluatie kan het college aangeven hoeveel
speeltuinen er nu niet worden vernieuwd en kan het college een planning
afgeven wanneer alle te vernieuwen speeltuinen daadwerkelijk zijn
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vernieuwd?
Bijlagen
Voegt u een bijlage
toe?

* nee
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