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Geachte leden van de commissie Samenleving, 

Naar aanleiding van de beantwoording van de artikel 38-vragen van de Christen 
Unie over financiering, beheer en onderhoud van de zelfstandige speeltuinen, 
spraken wij hierover met elkaar begin van dit jaar. Ik heb u toen toegezegd het 
gesprek aan te gaan met SRO en de speeltuinbesturen over het vergroten van de 
zelfwerkzaamheid binnen het kader van de lopende contracten. 

SRO heeft hierover het volgende voorstel gedaan: 

> SRO behoudt regie en eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en integriteit 
van gebouwen volgens de huidige afspraken met de gemeente en stelt de 
meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) en jaarplannen per speeltuin op. 

> SRO bespreekt met de speeltuinenverenigingen welke onderhoudswerkzaam
heden uit het jaarplan de vereniging zelf wil en kan uitvoeren. Daarbij gaat het 
om relatief eenvoudige werkzaamheden welke zonder risico voor gebouw, 
gebruikers, medewerkers of omgeving plaats kunnen vinden, zoals bijvoorbeeld 
het buitenschilderwerk. 

> Wanneer een speeltuinvereniging zelf een bepaalde onderhoudswerkzaamheid 
wil uitvoeren, ontvangen zij van SRO het bedrag dat gereserveerd stond voor de 
(professionele) uitvoering van het betreffend onderhoudswerk. De verantwoor
delijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering ligt dan bij de vereniging. Het 
voordeel dat de speeltuinvereniging behaalt door de werkzaamheden m.b.v. 
vrijwilligers uit te voeren, is voor de vereniging en mogen zij naar eigen inzicht 
aanwenden in het verlengde van hun doelstelling, zoals de aanschaf van nieuwe 
speeltoestellen. 

Dit voorstel is op 14 oktober j l . besproken met een aantal speeltuinverenigingen. 
Het voorstel werd positief ontvangen en de meesten verwachten hier goed gebruik 
van te kunnen maken met hulp van hun vrijwilligers. 
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SRO gaat in de komende periode met alle speeltuinverenigingen afzonderlijk in 
gesprek over de MJOP's en de jaarplannen om te kijken welke werkzaamheden de 
speeltuinverenigingen eventueel zelf willen uitvoeren. 

Na een doorlopen jaarcyclus wordt deze werkwijze in gezamenlijkheid (gemeente, 
SRO en de speeltuinen) geëvalueerd. 
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Met vrigndelijke groet 


