
B&W
1. Het college besluit de voucheraanvraag van speeltuin SV Delftwijk ad € 24.167 toe te kennen;
2. De kosten van het besluit bedragen € 24.167. Het besluit wordt gedekt uit programma 9,

taakmutaties bewonersinitiatieven 2011, kostenplaats 1591.4791.4000 vouchers bewoners;
3. De aanvrager ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Bestuur voorgelegd.
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Onderwerp
aanvragen vouchers bewonersinitiatieven boven € 10.000

B & W-vergadering van
26 juli 2011

DOEL: Besluiten
Het college is op grond van de Subsidieverordening vouchers bewonersinitiatieven bevoegd een besluit
te nemen over voucheraanvragen bewonersinitiatieven boven € 10.000.



Onderwerp: aanvragen vouchers bewonersinitiatieven boven €10.000
Reg. Nummer: 2011/217677

Inleiding
In de Subsidieverordening vouchers Haarlemse bewonersinitiatieven staat. dat bij
voucheraanvragen boven € 10.000 een digitale raadpleging bepaalt of een initiatief
de benodigde vouchers krijgt. Dit gebeurt in de praktijk door deze aanvragen voor
te leggen aan het digipanel van de afdeling Onderzoek & Statistiek, dat bestaat uit
bewoners. In 2009 zijn drie aanvragen bij het digipanel neergelegd. Dit keer is er
een aanvraag binnengekomen van Speeltuin Delftwijk. Zie bijlage A voor een
uitgebreide beschrijving van deze aanvraag. De aanvraag past binnen de
doelstelling van de verordening: het verbeteren van de leefbaarheid en/of sociale
cohesie van de wijk.

Besluitpunten college
1. Het college besluit de voucheraanvraag van speeltuin SV Delftwijk ad €

24.167 toe te kennen;
2. De kosten van het besluit bedragen € 24.167. Het besluit wordt gedekt uit

programma 9, taakmutaties bewonersinitiatieven 2011, kostenplaats
1591.4791.4000 vouchers bewoners;

3. De aanvrager ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
4. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Bestuur voorgelegd.

Beoogd resultaat
Met de honorering van de voucheraanvraag wordt de speeltuin opgeknapt. Daarmee
beogen we een verbetering van de leefbaarheid en/of sociale cohesie in de wijk.

Argumenten
De uitslag van de digitale raadpleging is duidelijk positief. 92,1% van de
respondenten zijn voor honorering van de aanvraag.

De wijkraden spelen volgens de subsidieverordening geen rol in de besluitvorming
over voucheraanvragen. De afdeling Gebiedsmanagement heeft wel met de
wijkraden afgesproken dat de wijkraden niet bindend adviseren bij
voucheraanvragen boven € 10.000.
De voucheraanvraagen van speeltuin Delftwijk heeft de instemming van wijkraad
Delftwijk/Waterbuurt.

Kanttekeningen
- Dit is het laatse jaar dat deze subsidieregeling wordt verleend. In het najaar wordt
een periodiek overzicht van de uitgaven aan de commissie Bestuur aangeboden.

Uitvoering
De initiatiefnemer, wiens voucheraanvraag is gehonoreerd, ontvangt een
geldbedrag, waarmee hij/zij het initiatief uitvoert. De gemeente zet geen personele
capaciteit in voor de uitvoering van het initiatief. De gemeente controleert de
uitgaven aan de hand van een financieel verslag van de initiatiefnemer.

Bijlagen
Goed Idee Digipanel Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders.

Collegebesluit







NAAM Jolanda Handgraaf-Fictoor

WAT_IS_JE_IDEE?

Ervoor zorgen samen met mijn medebestuur om de speeltuin die
totaal verwaarloosd is op te knappen. Het vorige bestuur heeft
alles laten versloffen, en wij moeten zonder geld weer opnieuw
beginnen. Zonder hulp zal deze speeltuin het moeilijk gaan
redden omdat er gewoon geen geld is. We hopen met nieuwe
spullen ook de moeders blij te maken door leuke zitjes, en vooral
peuter speelatributen te plaatsen. Ook voor de groten zijn nieuwe
uitdagingen belangrijk!

HOEVEEL_DEELNEMERS_VERWACHT_JE
We verwachten geen deelnemers maar kinderen, en het liefst
zoveel mogelijk die dan aankomende zomer in een compleet
vernieuwde, veilige, en superleuke speeltuin komen spelen.

WAAROM_WIL_JE_DIT_IDEE_UITVOEREN

Omdat ik zelf vanaf mijn 6e jaar altijd met veel plezier in deze
speeltuin heb gespeeld, en de andere bestuurders komen ook al
ruim 35 jaar in deze speeltuin en hebben hem zien afglijden naar
een punt die niet acceptabel meer is.
Helaas blijkt in de praktijk dat sommige mensen niet geschikt zijn
om een speeltuin te besturen en alleen aan zichzelf denken. Ik
weet dat dat anders kan door vooral open en eerlijk de buurt
laten weten wat er speelt en wat we er proberen aan te
verbeteren. ( het verhaal over deze speeltuin is bekend bij de
gemeente, voor info kun je eventueel terecht bij Fred Arends of
Tijn Wierda.

WAAR_WIL_JE_JOUW_IDEE_UITVOEREN In SVDelftwijk in HaarlemNoord. Arthur van Schendelplantsoen
2.

WANNEER_WIL_JE_JOUW_IDEE_UITVO

Zo snel mogelijk! Het bestellen en plaatsen zal tijd kosten,
evenals het opknappen van het restant "goede"speelatributen.
Dan kunnen we een giga open dag organiseren, goed adverteren
en vooral de bewoners in de wijk uitnodigen om langs te
komen.om te laten zien dat gemeente wel meewerkt, en niet
tegenwerkt zoals sommige mensen beweren!

HOE_WIL_JE_JOUW_IDEE_UITVOEREN

Degene waar ik de spullen kan bestellen plaatsen deze ook,
daarna is het een kwestie van reclame maken en
buurtbewonerserbij betrekken! Dit hebben we al geprobeerd door
een nieuwsbrief/ enquete rond te delen met positieve geluiden
daarover.

WAT_LEVERT_HET_OP_VOOR_LEEFBAARHEID

Een gezellige speeltuin vol met "gillende"kinderen van plezier!
Ontspannen moeders die een boekje lezen en een kopje koffie
bestellen.Hierdoor komen de buurtbewoners meer met elkaar in
contact, Ook zal straks de nieuwbouw klaar zijn, waar
waarschijnlijk nog meer kinderen komen te wonen! En in een
speeltuin maak je zeer zeker contact met andere mensen. Ik weet
nog 3 jaar geleden werd er gezegd dat de speeltuin altijd dicht
was, nu is dat gelukkig al niet meer zo! Zelfs in de winter met
mooi weer is hij open! Verder komt er op deze manier meer geld
richting speeltuin, waardoor er de komende jaren geen subsidie
meer nodig is! Het is gewoon pretig als je weet dat je kind ergens
fijn kan spelen.

VERGT_HET_ONDERHOUD Alleen het nodige zoals een speeltuin betaamd om veilig en
schoon te blijven!

KOSTEN 22.017 en 2150

IDEE_OOK_BIJ_ANDEREN_INGEDIEND

De begroting is in Twee delen gesplitst, het eerste deel is het
belangrijkste, deel twee is minder nodig maar wel welkom!
Ik heb nog een subsidieformulier van de gemeente van 4000
euro, maar deze moest officieel voor augustus 2010 worden
ingeleverd. Ik hoop dat deze wordt toegekend, dan kan de andere
vervallen! Het is neit nodig om dubbel aan te vragen.



Kostenplaatje nieuwe speeltoestellen en parkmeubilair bedrag

Houten speelhuisje E-XM10 1187
Kruipbuis E-XP19 831
4-zits veerelement HB-FS5401 650
Speeltafel met zitjes HB-UM303 277
Pieter post auto W-6070-077 1411
Sleepcombo Brandenburg E-H102530-1 8292
Locomotief EH335H10 2018
2x Box schommelzitje RVS1264 a 140 280
4x schommelketting RVS125612 a 19,50 78
Tafeltennistafel Maaiveld M3350 1195
3x Afvalemmers a 236 708
Wandasbak 216
5 bankjes R-SR1 a 195 975
2x tafel R-SRT a 195 384

totaal 18.502
BTW 19% 3515
totaal 22.017

Kostenplaatje voor spullen in en om het gebouw

Restant nieuwe stoelen 36 stuks a 25,- 900
Luxaflex ter vervanging oude gordijnen 500
Ventilatoren voor de warmte 300
Parasols voor bij de zitjes buiten 200
Statafels 5 stuks 250

totaal 2150


