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HaarlemPas voor speeltuinen 

Geachte leden van de commissie, 

Bij de begrotingsbespreking van 14 november 2013 is een vraag gesteld over het 
uitblijven van het antwoord op de motie 'HaarlemPas voor speeltuinen'. 

Ik heb aan u toegezegd om te onderzoeken wat de stand van zaken van deze motie 
is. 

Uit de registratie van de Beleid en Bestuurlijke Planning (BBP) blijkt dat de motie 
HaarlemPas voor speeltuinen (0838) op 23 februari 2012 is afgehandeld in de 
commissie Samenleving. Hierbij is aangegeven dat er binnen de gemeente geen 
budget beschikbaar is om speeltuinen te compenseren voor het kosteloos aanbieden 
van een jaarlidmaatschap voor gezinnen met een HaarlemPas. Een kopie van deze 
motie en een kopie van de afhandeling uit het BBP voeg ik bij deze brief. Uit de 
agenda van de commissie Samenleving van 23 februari 2012 blijkt dat het 
antwoord inzake HaarlemPas voor speeltuinen is binnengekomen bij de 'ter 
kennisname meegezonden stukken'. Het antwoord is niet geagendeerd als 
bespreekpunt. 

In het antwoord is aangegeven dat we in ons speelruimtebeleid hebben opgenomen 
dat we aan speeltuinen vragen om het speeltuinlidmaatschap kosteloos aan te bieden 
aan gezinnen met een HaarlemPas. Nu blijkt dat dit gebeurt. Hoewel door de 
gemeente niet wordt bijgehouden hoeveel speeltuinen het lidmaatschap gratis 
aanbieden aan gezinnen met HaarlemPas, is in subsidiedialogen met speeltuinen en 
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst voor de Haarlemse speeltuinen gebleken dat 
vrijwel alle speeltuinen het lidmaatschap gratis of met korting aanbieden aan 
gezinnen met een HaarlemPas. 

bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
is. Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 51 13000-Fax 023 5113441 



Beantwoording vragen / melden stand van zaken toezeggingen/acties uit 
vergadering commissie Samenleving 

Be leden van de commissie Samenleving 
Ct;: soa M.UIS hooWafd. Stadszaken 
Van: Hoofdafd,: SZ /afdeling:JOS /bureau 
Contactpersoon: Tyn Wierda 

Dooridesnummen 5099 

Ë-mailadres: twierda@b aarl ̂  JÜ 
Betreft: comimsdeverpjmng d.d.: 10-11-2011 
ActieUlstiir Griffie: 838 
Onderwerp: Haarlem Pas voor speeltuinen 

Vraag gesteld door: fxacuü: / naan: coraïmssieM: 
Inhoud vraag / 
toezegging / actie: 

ToOTtggj.Tig: Het !X>]lög3 bereids ecu nota speaitóiibdsid 2012-2017 
voor WModa de strekking ym de motie (speeftninen gratis voor mensen 
mei Haariczo Fas/ coiüpcnsatie aan spodtoinfia) zal worden 
meegesaomen (ïLa.v, motie 4fi begroting 2012). 

Stand van zaken / 
antwoonh 

Binnon da gemeente is geen budget beŝ iakbs-ar om de speel tuiaea te 
compenseren voor het kostenlooa iwnbkaden vm jaadidaiastscbap voor 
gezinnen met eea Haaiicm Pas. 
Wel wordt aan apeeituiaea gevraagd (en ni«i v^piicht!) om b.et 
spceltomUdmaatscbap kostenlcos aan to bieden aan gjzinnfïa cïct 
Haarlem ?a3 ("Speelrmmicbeiaid 2012-2020" paragraaf 4.1). 

Naam 
afdelingshoofd 

Conny Laa^P^iiI Platt 

iParaaf 
afdelingshoofd: 

- A l Dattan: p 

jNamens het college 
van B&W: 

Datum en paraaf: | / &i 
/ 02, 



Illöiailbtjkopie uit BBP: 
BBP Updrachl 
Terug 

Status Griffie OefinBief Atoehaiufeld 

Nummer Gtiffia 0838 
Onderwerp Haarlem Pas voor speeltuin 
OitiM hrijvinq Het coHege bereidt een nota speeltuinbeleid 2012-2017 voor waann de strekking van 

de mode (speeltuinen grabs voor mensen met Haarlem Pasycompensabe aan 
speeltuinen) zal worden meegenomen (n.a.v. motie 48 begroting 2012) 

Programma 4. leugd, onderwijs en sport 
Beleidsterrein 1 
Portefeuillehouder lan Nieuwenburg (IN) 
Commissie Samenleving (SAM) 
Soort behandeling [ ] 
Hoofddtdeling stadszaken 
Afdeling leugd. Onderwijs en Sport 
Auteur Doorkiesnummer Email 
Document Afdoening afdoen Download/Open 
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Ontstaan 
Datum 10nov-201l 
Bestuursorgaan Raad 
Soort Toezegging 

Afdoening Raad 

23-feb-2012 

Afdoening CoHeoe 

08-ma¥-2012 

slond van laktw Raad 

13'iun-2012 

toegezonden t.b.v. vergadering van 23 februan 2012 (2012/74440) 

Stand van Zaken CoMe«e 

Planning Afdoening [ ] 
Planning Raadbehandeling 
Planning Commissiebehandelinq 23-FEB-2012 
Behandeld in Raad 
Behandeid in C ommlssie 23-FHB-2012 
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Haarlem 
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2012 74440 Antwoord van wethouder Nieuwenburg Inzake Haarlem  
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