ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

6-7-2009

Openbaar

overeenkomst over uitgangspunten voor voetbalkooi bij basisschool de Harpoen in Jisp

Portefeuillehouder(s) : F.J.W. Saelman
Paraaf
:

Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen
Paraaf:

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Samenleving
: Welzijn/Onderwijs
: R. Conijn

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

: Middelen, OW

: 25-6-2009
:

Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:
1. Akkoord met de overeenkomst rond het voorbereiden van een speelvoorziening (met name een voetbalkooi) bij
de Harpoen te Jisp.
2. De overeenkomst ter kennis brengen van de raad.
3. Akkoord met het voorstel aan de raad om een krediet ad € 30.000,-- voor de speelvoorziening beschikbaar te
stellen.
4. Akkoord met het voorstel om de kosten aan de openbare weg ad € 28.000,-- in 2010 te dekken uit het budget
onderhoud wegen en het budget verkeersmaatregelen.

Paraaf:
Akkoord

Bespreken

Het college heeft besloten

________

________

burgemeester

 conform advies

________

________

1e wethouder

 conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder

________

________

2e wethouder

 met wijzigingen

________

________

3e wethouder

 het advies aan te houden

________

________

secretaris

Bevoegdheid:

Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)

College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester

Delegatie/mandaat
Voorhangprocedure:

Ja (voorblad griffie vereist)

Nee


Naar de raad (voorblad griffie vereist)

Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
De Buurtstichting Spelen in Jisp en Wormer Oost wil op het terrein van basisschool de Harpoen een
speelvoorziening (met name een voetbalkooi) voor de jeugd realiseren. Inzet is om een voorziening te
realiseren die zowel dienst doet voor de jeugd van de basisschool als voor de oudere jeugd. De
Buurtstichting zorgt voor realisatie en bekostiging, Spoor en gemeente betalen mee.
Voordat realisatie kan plaatsvinden, moeten de juiste uitgangspunten worden bepaald.
Na bemiddeling vanuit het college is in een overleg op 7 mei 2009 over de uitgangspunten een
akkoord gevonden tussen de drie betrokken partijen. Nu kan de Buurtstichting werk maken van een
plan, dat vervolgens kan worden uitgevoerd als de drie partijen vaststellen dat het daadwerkelijk
realiseerbaar is. Zeer waarschijnlijk zal realisatie niet in 2009 maar in 2010 plaatsvinden.
De drie partijen hebben aangegeven het akkoord te willen vastleggen in een ondertekend document.
Het krijgt daarmee het karakter van een overeenkomst, waarvan bijgevoegd het concept.
Voor de gemeente vloeien hieruit de volgende verplichtingen voort:
1. Het leveren van een financiële bijdrage van € 30.000,-2. Het bekostigen van de aanpassingen aan de openbare weg.
3. Het leveren van ambtelijke inzet.
Dit rapport informeert en adviseert u over de overeenkomst en hoe de gemeente aan haar
verplichtingen kan voldoen.
Bestaand beleid
De raad heeft in het speelruimtebeleid extra aandacht gevraagd voor voorzieningen voor de oudere
jeugd (12 plus) in de drie kleine kernen Jisp, Oostknollendam en Neck, en daarvoor extra geld
(€ 8.500,--) uitgetrokken.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
Financiële bijdrage aan de stichting
De raad heeft voor voorzieningen voor de oudere jeugd (12 plus) in de drie kleine kernen een
structureel bedrag uitgetrokken van € 8.500,--. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor beheer
speelplaatsen.
Per kern gaat het om circa € 2.900,--. Het college heeft dit kleine-kernbedrag voor Jisp in het
vooruitzicht gesteld aan de Buurtstichting met het oog op de voetbalkooi. Dit bedrag kan worden
vertaald in een bijdrage ineens/investeringsbedrag van € 30.000,-- (15 jaar, 5%). Dit is een
budgetneutrale actie. Een en ander vereist dat de raad een krediet voteert van € 30.000,--.
Het advies is om de raad voor te stellen een krediet van € 30.000,-- beschikbaar te stellen.
Bekostigen van de aanpassingen aan de openbare weg
De aanpassingen betreffen:
Onderwerp
a. wegversmalling/opstelruimte voor voetgangers/voetgangerssluis
b. opstelplaats voor fietsen
totaal

kostenraming
€ 18.000,-€ 10.000,-€ 28.000,--

Deze kosten kunnen in 2010 worden gedekt uit het budget onderhoud wegen en het budget
verkeersmaatregelen.
Het advies is om de kosten aan de openbare weg ad € 28.000,-- in 2010 te dekken uit het budget
onderhoud wegen en het budget verkeersmaatregelen.
Het leveren van ambtelijke inzet.
De ambtelijke inzet (afdeling Openbare Werken en afdeling Samenleving) wordt zo beperkt mogelijk
gehouden. Dit is inpasbaar in de afdelingsplanningen.
De overeenkomst:
De overeenkomst is in overeenstemming met het gemeentelijk beleid en bevat geen onoverzienbare
of onaanvaardbare risico’s.
Het advies is om in te stemmen met de overeenkomst.

Conceptbesluit
1. Akkoord met de overeenkomst rond het voorbereiden van een speelvoorziening (met name een
voetbalkooi) bij de Harpoen te Jisp.
2. De overeenkomst ter kennis brengen van de raad.
3. Akkoord met het voorstel aan de raad om een krediet ad € 30.000,-- voor de speelvoorziening
beschikbaar te stellen.
4. Akkoord met het voorstel om de kosten aan de openbare weg ad € 28.000,-- in 2010 te dekken
uit het budget onderhoud wegen en het budget verkeersmaatregelen.
Bevoegdheid
De raad is bevoegd tot het voteren van het gewenste krediet ad € 30.000,--.
Het college kan beschikken over het budget onderhoud wegen en het budget verkeersmaatregelen.
Beslag op middelen
Het krediet ad € 30.000,-- wordt afgeschreven in 15 jaar en levert een jaarlast op van €2.890,--. De
jaarlijkse kapitaallasten van het krediet worden gedekt door verlaging van de jaarlijkse toevoeging aan
de voorziening renovatie/onderhoud speelplaatsen.
Bij de afschrijving van het krediet wordt gekozen voor een termijn van 15 jaar, liggend tussen de
voorgeschreven termijn van 10 jaar voor speelplaatsen en de termijn van 25 jaar voor
buitensportterreinen.
Spoor wil de bijdrage in de kosten van de brug ad € 30.000,-- leveren via de gemeente. De baten en
lasten hiervan worden dan budgetneutraal in de gemeentelijke administratie opgenomen.
De kosten aan de openbare weg worden geschat op € 28.000,-- en worden gedekt uit het budget
onderhoud wegen en het budget verkeersmaatregelen.
Tijdpad/procedure
De Buurtstichting mikt vooralsnog op realisatie in september 2009 en gaat aan de slag met de
planvorming, zowel qua inhoud als qua begroting. De buurtstichting verwacht in juni/juli 2009
voldoende beeld te hebben om te bezien of de zaak haalbaar is. Dit wordt vervolgens voorgelegd aan
gemeente en Spoor. Inmiddels is het aannemelijk dat realisatie pas in 2010 kan plaatsvinden.
Bij de voorbereiding van de speelvoorziening wordt aangesloten bij de ontwikkeling met woningbouw
en aanleg van een parkeerplek aan de overzijde van school de Harpoen.

