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Z-13-17357 Maatschappij Marija Scheeve Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4545  

B&W-besluit   21-01-2014 

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   9 

 

Onderwerp:  

Tussenevaluatie speeltuinenbeleid Samenspel 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie van het speeltuinenbeleid 

 ‘Samenspel’; 

2. voor het beleid tot 2018 vast te houden aan de negen uitgevoerde 

 beleidsvoornemens; 

3. de vijf niet uitgevoerde beleidsvoornemens in de komende periode niet uit te 

 voeren; 

4. bij de implementatie van de drie decentralisaties te zoeken naar 

 samenwerking met de speeltuinverenigingen in Hillegom. 

 

Bestaand kader:  

Speeltuinbeleid ‘Samenspel, nota speeltuinenbeleid gemeente Hillegom’ 

 

Doelstelling:  

Kinderen in Hillegom kunnen buiten spelen in speeltuinen. 

Speeltoestellen in de speeltuinen van Hillegom zijn veilig en goed onderhouden.  

Speeltuinverenigingen kunnen een bredere functie vervullen in de Hillegomse 

samenleving. 

 

Inleiding: 

In 2007 is het speeltuinenbeleid ‘Samenspel’ vastgesteld voor de periode van tien 

jaar. Het speeltuinenbeleid is na vijf jaar geëvalueerd en wordt voor u ter inzage 

gelegd. 

 

Argumenten: 

1.1. Met de belanghebbenden is uitvoerig gesproken ten behoeve van de evaluatie. 

Bestuursleden van speeltuinverenigingen Jeugdland, Kindervreugd en Weerestein zijn 

geïnterviewd. Zij hebben een conceptversie van de evaluatie ontvangen en hebben 

daarop hun reactie gegeven. Deze reacties zijn verwerkt in de definitieve versie. 

 

1.2.De doelstelling van de Nota Speeltuinbeleid is grotendeels bereikt. 

In ‘Samenspel’ is op bladzijde 7 de volgende doelstelling opgeschreven: 
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 Waar de gemeente naar toe wil met speeltuinverenigingen.  

 Hoe het ervoor staat bij de speeltuinverenigingen. 

 Wat de speeltuinverenigingen (meer) kunnen betekenen. 

 Wat de kosten zijn, zowel eenmalig als structureel. 

Uit de tussenevaluatie bleek dat er in 2013 drie actieve speeltuinverenigingen waren 

met voldoende financiële middelen, vrijwilligers en leden. In 2007 en 2008 is een 

eenmalige investering gedaan en jaarlijks ontvangen de speeltuinverenigingen 

subsidie vanuit het Jaarprogramma Subsidies Welzijn, Cultuur en Sport. 

De speeltuinverenigingen hebben zelf contact gezocht met andere partijen 

(kinderopvang, gehandicapteninstellingen). De gemeente heeft de 

speeltuinverenigingen nog niet ingezet voor andere doeleinden, maar wil graag 

aansluiten bij de initiatieven van de speeltuinen.  

2. Negen van de veertien beleidsvoornemens zijn uitgevoerd en kunnen de komende 

vier jaar worden voortgezet. 

In ‘Samenspel’ zijn veertien beleidsvoornemens opgenomen. Negen van deze 

beleidsvoornemens zijn uitgevoerd: 

 

Beleids-

voornemen 

Omschrijving Zie Evaluatie 

Samenspel 

op bladzijde 

1. De gemeente wil de niet meetbare aspecten van 

speeltuinverenigingen waarderen. 

9. 

2. Aan speeltuinen die een functie hebben in het 

gemeentelijk speelvoorzieningenniveau worden een 

eenmalige en een structurele bijdrage verstrekt. 

9. 

3. De gemeente wil de speeltuinverenigingen en  

-besturen vrijwaren van aansprakelijkheid voor 

speeltoestellen. 

16. 

4. De speeltuinvereniging krijgen een vergoeding voor 

het opstellen van een meerjarenplanning. 

17. 

5. De aanwezigheid van enkele bijzondere 

speelmogelijkheden in speeltuinen wordt 

gestimuleerd. 

13. 

6. Hillegom stimuleert activiteiten voor kinderen, jeugd 

en jongeren in de vakanties. 

19. 

8. Buitenspeelactiviteiten worden gewaardeerd. 18. 

9. Binnenspeelactiviteiten worden gewaardeerd. 18. 

14. De Nota Speeltuinbeleid wordt vastgesteld voor een 

periode van tien jaar en na vijf jaar geëvalueerd. 

7. 
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3. De beleidsvoornemens die niet zijn uitgevoerd, worden de komende vier jaar niet 

meer gerealiseerd. 

Onderstaande vijf beleidsvoornemens zijn niet uitgevoerd: 

 

Beleids-

voornemen 

Omschrijving Zie Evaluatie 

Samenspel 

op bladzijde 

7. Hillegom stimuleert constructieve vaardigheden door 

ondersteuning van hutten bouwen/timmeren. 

18. 

10. Speeltuinverenigingen worden gestimuleerd om 

natuurbeleving aan te bieden. 

18. 

11. Via speeltuinverenigingen worden straatspeeldagen 

gestimuleerd. 

18. 

12. Speeltuinverenigingen kunnen een functie hebben in 

jeugdzorg. 

21. 

13. Speeltuinverenigingen worden opgeroepen om 

sportdeelname te stimuleren. 

21. 

 

Beleidsvoornemens 7 en 10 zijn niet realiseerbaar door de inrichting van de 

speeltuinen. De speeltuinen hebben onvoldoende ruimte om huttenbouw te faciliteren 

of voor het planten van bomen of struiken. Dit zou ten koste gaan van het aantal 

speeltoestellen op het terrein. 

 

Beleidsvoornemen 11, het ligt niet voor de hand dat de speeltuinverenigingen een 

straatspeeldag organiseren of deelname daaraan stimuleren. De verenigingen willen 

vooral dat kinderen in hun speeltuin spelen, niet op straat. 

 

Beleidsvoornemen 12 zoals beschreven in ‘Samenspel’ is achterhaald. We zien als 

gemeente wel kansen voor de speeltuinverenigingen op het gebied van de nieuwe 

Jeugdwet. Welke vorm dat krijgt, bekijken we de komende jaren bij de uitvoering van 

de decentralisatie Jeugd. 

 

Beleidsvoornemen 13 bleek in de praktijk lastig tot stand te brengen. 

Sportverenigingen en speeltuinverenigingen hebben elkaar niet kunnen vinden. 

Wellicht dat hier met de buurtsportcoaches in de toekomst aan gewerkt kan worden. 

Dan legt de gemeente de verantwoordelijkheid niet neer bij de speeltuinverenigingen. 

De buurtsportcoaches leggen de verbindingen tussen speeltuinverenigingen en 

sportverenigingen.  

 

4. Het is raadzaam nieuw beleid vast te stellen als de gemeente meer ervaring heeft 

met de nieuwe taken op het sociaal domein.  

De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein, de 

decentralisatie van de Jeugdzorg, de AWBZ-zorg en de Participatiewet.  
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De speeltuinverenigingen kunnen nu en straks een rol spelen in de uitvoering van 

deze nieuwe taken. De komende jaren gaan we gezamenlijk onderzoeken welke rol 

de verenigingen kunnen spelen.  

In het nieuwe speeltuinenbeleid wordt het vastgelegd. In 2017 heeft de gemeente 

twee jaar ervaring met de uitvoering en inhoud van de nieuwe taken.  

 

Financiële dekking: 

De structurele kosten voor de speeltuinverenigingen zijn de jaarlijkse subsidies. 

Deze worden jaarlijks vastgesteld in het Jaarprogramma Subsidies Welzijn, Cultuur en 

Sport. De dekking hiervoor wordt gevonden in de programmabegroting. 

 

Participatie: 

De bestuursleden van de speeltuinverenigingen Jeugdland, Kindervreugd en 

Weerestein zijn geraadpleegd ten behoeve van de evaluatie. 

Zij hebben de concept versie van de evaluatie ontvangen en daarop gereageerd.  

 

Urgentie: 

Niet van toepassing. 

 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Samenspel, nota speeltuinbeleid gemeente Hillegom dd augustus 2013, evaluatie 2013 

Informatie bij: mw. M. Scheeve, m.scheeve@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 342 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Onderwerp: 

Tussenevaluatie speeltuinenbeleid Samenspel 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit:  

1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie van het speeltuinenbeleid 

 ‘Samenspel’; 

2. voor het beleid tot 2018 vast te houden aan de negen uitgevoerde 

 beleidsvoornemens; 

3. de vijf niet uitgevoerde beleidsvoornemens in de komende periode niet uit te 

 voeren; 

4. bij de implementatie van de drie decentralisaties te zoeken naar samenwerking 

 met de speeltuinverenigingen in Hillegom. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 februari 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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