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Onderwerp

speelvoorziening (voetbalkooi) bij school de Harpoen in Jisp

Gevraagde beslissing

Een krediet van Є 30.000,-- beschikbaar te stellen en de
jaarlasten daarvan te dekken uit de middelen voor beheer
speelplaatsen.

Bevoegdheid

De raad beslist over het beschikbaar stellen van kredieten.

Inleiding en probleemstelling

De Buurtstichting Spelen in Jisp en Wormer Oost wil op het
terrein van school de Harpoen een voetbalkooi voor de jeugd
realiseren. Het schoolbestuur (Stichting Spoor) en de gemeente
verlenen daaraan hun medewerking. De buurtstichting zorgt voor
realisatie en bekostiging. Over de uitgangspunten is een akkoord
vastgelegd in een overeenkomst die hierbij ter kennis wordt
gebracht van de raad.
Een financiële bijdrage van Spoor en gemeente zijn onderdeel
van de overeenkomst. Spoor levert een bijdrage in de kosten
van een aparte toegang (een brug). Het college wil een bijdrage
van € 30.000,-- in de algemene kosten verlenen en zorgt voor de
nodige aanpassingen van de openbare weg in verband met de
verkeersveiligheid. Voor de gemeentelijke bijdrage van
€ 30.000,-- is het nodig dat de gemeenteraad een krediet
beschikbaar stelt. Aan de raad wordt hierbij gevraagd
daadwerkelijk een krediet beschikbaar te stellen.

Oplossing

De raad heeft voor extra speelvoorzieningen in de drie kleine
kernen een structureel bedrag van € 8.500,-- uitgetrokken. Dit

bedrag is toegevoegd aan het budget voor beheer
speelplaatsen.
Het gaat per kern om circa € 2.900,--. Dit jaarlijkse bedrag kan
worden omgezet in een eenmalig krediet van € 30.000,-waarmee het college de bijdrage kan betalen.
Meetbare doelstellingen/output

Door beschikbaarstelling van het krediet kan het college een
bijdrage verstrekken aan de Buurtstichting, onder de voorwaarde
dat daadwerkelijk de beoogde speelvoorziening wordt
gerealiseerd.

Beslag op middelen

De jaarlasten van het krediet ad € 30.000,-- zijn € 2.890,-- en
worden gedekt door verlaging van de jaarlijkse toevoeging aan
de voorziening renovatie en onderhoud speelplaatsen.

Evaluatie

Aan het beschikbaar stellen van de bijdrage aan de
Buurtstichting is in de overeenkomst de voorwaarde gesteld dat
de beoogde speelvoorziening daadwerkelijk wordt gerealiseerd

en dat de bijdrage wordt teruggevorderd als de voorziening niet
wordt gerealiseerd.

Alle stukken die op deze zaak betrekking hebben, liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
M. van den Hende
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 juli 2009;
overwegende dat voor het realiseren van speelvoorzieningen in de kleine kernen een structureel
bedrag is uitgetrokken;
overwegende dat de Buurtstichting Spelen in Jisp en Wormer Oost het initiatief heeft genomen om bij
de school de Harpoen in Jisp een openbare speelvoorziening (met name in de vorm van een
voetbalkooi) te realiseren en daarvoor een uitvoeringsgereed plan ontwikkelt;
b e s l u i t:
1. Een krediet van € 30.000,-- beschikbaar te stellen voor het verlenen van een bijdrage aan de
Buurtstichting Spelen in Jisp en Wormer Oost, gericht op de kosten van de speelvoorziening
bij basisschool de Harpoen;
2. De jaarlasten ad € 2.890,-- te dekken door verlaging van de jaarlijkse toevoeging aan de
voorziening renovatie en onderhoud speelplaatsen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 25 augustus 2009

SAM/RC

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

