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RAADSVOORSTEL 
19R.00661 

 

 

 

 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  15 oktober 2019 

Portefeuillehouder(s): Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s): Openbare Ruimte 

Contactpersoon:  R. van der Marel 
Tel.nr.: 8328 E-mailadres: marel.r@woerden.nl  
 

Onderwerp:  
Voorstel motie: ‘Uitvoering geven aan Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’  
 

Samenvatting: 
Wij stellen de raad voor om invulling te geven aan de motie ‘uitvoering geven aan Uitvoeringsplan 
Spelen 2017-2029’ door extra krediet beschikbaar te stellen voor de daadwerkelijke uitvoering van 
het plan. De motie wordt voor de jaarschijven 2019 en 2020 ‘budget-neutraal’ binnen de beschikbare 
middelen voor het ‘Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR)’ uitgevoerd. Dit leidt tot de 
ongewenste situatie, dat er voor een aantal producten niet langer aan de gewenste beeldkwaliteit 
kan worden voldaan. Door het grootste deel van de financiële verschuiving ten laste te brengen van 
het budget Civiele Kunstwerken is het effect op de korte termijn gering, maar deze zal op de lange 
termijn (levensduur van de objecten) leiden tot desinvestering. Deze invulling van de verschuiving is 
binnen IBOR de ‘minst pijnlijke’, op andere disciplines zouden de gevolgen op korte termijn al groter 
zijn. 
 

Het tekort voor spelen vanaf 2021 wordt in dit voorstel nog niet behandeld omdat deze wijziging 
wordt meegenomen als onderdeel van de strategische heroriëntatie, die in 2020 wordt aangeboden 
aan de raad. 
 
Gevraagd besluit: 
  

1. In 2019 het krediet voor Speelvoorzieningen met € 175.000,-- te verhogen voor het uitvoeren 
van het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’, waarvan de kapitaallasten worden gedekt binnen 
de IBOR-begroting 2020 en verder. 
 

2. In 2020 het krediet voor Speelvoorzieningen met € 175.000,-- te verhogen voor het uitvoeren 
van het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’, waarvan de kapitaallasten worden gedekt binnen 
de IBOR-begroting 2021 en verder. 
 

3. De kredieten vanaf 2021 conform huidige begroting te handhaven en op basis van de 
strategische heroriëntatie die in 2020 wordt aangeboden, keuzes te maken waarop de 
begroting wordt aangepast. 
 

Inleiding  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
Aanvullend op het vaststellen van de begroting 2019 e.v. heeft u ons tijdens de raadsvergadering van 28 
juni 2018 opdracht gegeven om invulling te geven aan de motie ‘Uitvoering geven aan Uitvoeringsplan 
Spelen’. De motie is aangenomen om de doorgevoerde bezuinigingsopgave op het product 
Speelvoorzieningen terug te draaien. Het college is hierbij verzocht om in de ontwerpbegroting 2019-2022 
kredieten op te nemen waarmee het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’ volgens plan kan worden 
uitgevoerd. 
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Het college geeft invulling aan dit verzoek door voor de jaarschijven 2019 en 2020 te schuiven binnen de 
beschikbare financiële middelen van het IBOR (zgn. IBOR-begroting). Dit voorstel is nodig om de extra 
kapitaallasten gevolg van de benodigde kredietverhoging te kunnen dekken. 
 

Het tekort voor spelen vanaf 2021 wordt in dit voorstel nog niet behandeld omdat deze wijziging wordt 
meegenomen als onderdeel van de strategische heroriëntatie, die in 2020 wordt aangeboden aan de raad. 

Participatieproces 

Geen 

 

Wat willen we bereiken? 

Stimuleren van spelen, sporten en bewegen (conform visiedocument).  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Speelvoorzieningen in de gemeente Woerden veilig houden conform het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-

2029’ 
 

Argumenten 

Motie wordt voor jaarschijven 2019 en 2020 ‘budget-neutraal’ binnen de beschikbare financiele middelen 
voor het IBOR uitgevoerd.  
Op basis van het coalitie-akkoord is een keuze gemaakt voor het budget dat beschikbaar gesteld wordt 
voor het integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR). Dit financiële kader blijft hiermee voor de korte 
termijn gehandhaafd. Door het grootste deel van de financiële verschuiving ten laste te brengen van het 
budget Civiele Kunstwerken is het effect op de korte termijn gering, maar deze zal op de lange termijn 
(levensduur van het object) leiden tot desinvestering. Deze invulling van de verschuiving is binnen IBOR de 
‘minst pijnlijke’, op andere disciplines zouden de gevolgen op korte termijn al groter zijn. 
 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

Een ‘budget-neutrale’ oplossing binnen IBOR is ongewenst en leidt tot toename van achterstalligheid.  
Door het vaststellen van de begroting is de consequentie dat de motie alleen met gesloten beurs kan 
worden doorgevoerd. Als college hebben wij besloten binnen IBOR de middelen vrij te maken om de 
doorgevoerde bezuinigingsopgave op spelen voor de korte termijn terug te draaien. Dit is een (bijna) 
onmogelijke opgave, omdat: 
 De gesloten systemen ‘Riolering’ en ‘Afval & Reiniging’ binnen IBOR hiervoor niet kunnen worden 

benut.  
 De budgetten voor bomen, gras en openbare verlichting moeten worden vrijgehouden gezien de 

opgave die vanuit de Taskforce IBOR reeds is vastgesteld. 
 

Dit houdt in dat er theoretisch alleen ‘afgeraamd’ kan worden op de producten Beplanting, Wegen en 
Civiele Kunstwerken (o.a. Bruggen). Echter tijdens de Taskforce IBOR is ook kritisch naar gekeken naar 
deze producten en om deze reden is ook hier geen ruimte zonder concessies te doen:  
 Binnen wegen is de impact van de motie spelen, in verhouding tot de niet toegekende kadernota van 

het opgelopen indexeringstekort minimaal. Nieuw beleid voor wegen, volgend op de Taskforce IBOR, 
staat gepland voor eind 2019 en zal worden voorzien van een financiële paragraaf.  

 Voor beplanting resulteert deze motie in een afname van de beeldkwaliteit.  
 Binnen Civiele Kunstwerken zal de functie en veiligheid vooralsnog niet in het geding komen, maar zal 

voor de korte termijn niet langer worden ingezet op beeldkwaliteit/uitstraling en dit zal op de lange 
termijn leiden tot desinvestering.  

 

Concluderend zal het budgetneutraal doorvoeren van de motie spelen binnen de IBOR-begroting voor 
meerdere producten leiden tot een afname van de beeldkwaliteit tot onder het vastgestelde beleid. Op de 
levensduur leidt het tot desinvestering, doordat grootschaliger onderhoud of vervroegde vervanging nodig 
zal zijn. 
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IBOR budgetten bieden niet meer ruimte 

De budgetten binnen IBOR bieden op dit moment niet meer ruimte dan voorgesteld. Met de huidige 
verschuiving kan slechts invulling gegeven worden aan de jaarschijven 2019 en 2020, waarbij de 
consequenties in de vorige kanttekening reeds zijn beschreven.  
Mede om deze reden wordt voorgesteld om het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’ vanaf 2021 mee te 
nemen in de integrale strategische heroriëntatie die in 2020 wordt aangeboden aan de raad. 
 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Exploitatie 

Om de motie ‘budget-neutraal’ te kunnen uitvoeren wordt voor de begroting 2020 een administratieve 
wijziging doorgevoerd ter waarde van € 60.000,-- welke als volgt is opgebouwd: 

 

 

Van dit bedrag is € 25.000,-- nodig om incidenten binnen spelen op te kunnen vangen en resteert binnen 
het exploitatiebudget een bedrag van € 35.000,-- wat gekapitaliseerd kan worden. 
 

Investeringen 2019 en 2020 

Op dit moment is in de begroting jaarlijks een krediet opgenomen van ca. € 200.000,--. Dit is ontoereikend 
om alle werkzaamheden conform het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’ uit te voeren. Op basis van 
gewijzigde planning met in acht name van achterstalligheid is berekend, dat voor de jaarschijf 2019 en 
2020 een krediet van ca. € 375.000,-- benodigd is om de speelvoorzieningen in de gemeente Woerden 
veilig te houden.  
 

Dit houdt in dat er voor deze 2 jaarschijven een extra krediet benodigd is van € 175.000,--. Om hier 
invulling aan te geven is het voorstel om in 2019 en 2020 € 17.208,-- van het exploitatiebudget 
Speelplaatsen en –velden te kapitaliseren. Op deze manier worden de kapitaallasten voor deze 
jaarschijven gedekt binnen de IBOR-begroting 2020 en verder. 

 

 

Investeringen 2021 en verder 
Vanaf 2021 zijn tevens meerkosten te verwachten. Het voorstel voor deze periode is om voor de 
investeringen het meerjarenperspectief van het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’ mee te nemen als 
onderdeel van de van de strategische heroriëntatie. 
 

De consequentie van het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029 voor de huidige meerjarenbegroting is 
daarmee ter kennisgeving voor de jaarschijven 2022 en 2023 beknopt weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

Uitgangspunten tabel: 
 Cijfers gebaseerd op het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’, jaarschijven vanaf 2021 welke nog niet 

in het meerjarenperspectief zitten. 
 Levensduur voor speelvoorzieningen is 12 jaar.  
 Kapitaallasten worden geraamd jaar volgend op de vervanging van de voorzieningen. Dus 

kapitaallasten van investering in 2021 worden in 2022 geraamd. 
 In de huidige meerjarenbegroting zijn op dit moment slechts de jaarschijven tot en met 2023 

opgenomen. Een uitgebreide tabel met de financiële consequenties inclusief de periode na 2023 is 
opgenomen in de in de bijlage 19i.02915. 

2022 2023

Perspectief 'Bestaande situatie 2021-2029' 20.460€  40.590€  

Perspectief 'Uitvoeringsplan Spelen 2019-2029' 39.783€  78.925€  
Verschil meerjarenperspectief/ begrotingsconsequentie -€ 19.323 -€ 38.335
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Indien in de strategische heroriëntatie besloten wordt het meerjarenperspectief van het ‘Uitvoeringsplan 
Spelen 2017-2029’ vanaf 2021 niet op te nemen in de begroting zal het uitvoeringsplan alsmede het 
beleid heroverwogen moeten worden. Het gevolg voor de uitvoering is, dat er vanaf dat moment 
speeltoestellen zullen verdwijnen, omdat deze niet langer veilig in stand gehouden kunnen worden. 
 

Communicatie 

Geen 

 

Vervolgproces 
 
Beheer van de speelvoorzieningen uitvoeren conform het ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’ 
 

Bevoegdheid raad: 
 

De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van art. 191 van de Gemeentewet 
(Begroting). 

Bijlagen: 

 Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 19R.00712 

 Motie: ‘Uitvoering geven aan Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’ geregistreerd onder corsanummer: 
19.087615. 

 Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029, versie 6.0 geregistreerd onder corsanummer: 17.007700 

 Tabel begrotingsconsequentie meerjarenperspectief ‘Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029’, 
geregistreerd onder corsanummer: 19i.02915 

 

De indiener: College van burgemeester en wethouders 

 

 

 

 


