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Amendement Terugdraaien taakstelling voor speeltoestellen 
  
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 4 november 2021; 
 
gelezen het raadsvoorstel Begroting 2022 gemeente Doetinchem; 
 
constaterende dat: 
- er tijdens de behandeling van de programmabegroting 2016 door de 

gemeenteraad ingestemd is om een bezuiniging van €100.000 door te voeren 
op het budget “speelvoorzieningen”; 

- het budget “speelvoorzieningen” hierdoor meer dan de helft is gehalveerd 
naar €82.000; 

- veel kleine speelvoorzieningen hierdoor minimaliseren en/of verdwijnen; 
- kinderen hierdoor niet uitgedaagd worden om buiten te spelen, omdat er 

geen (aantrekkelijke) speelvoorziening (meer) in de buurt is; 
- ouders hun kinderen niet (meer) alleen naar een speelvoorziening durven te 

laten gaan omdat deze verder weg is; 
 
overwegende dat: 
- kinderen buiten moeten kunnen spelen op aantrekkelijke speellocaties; 
- buitenspelen en beweging gezond is voor kinderen en een positieve bijdrage 

levert aan de gezondheid en het onderhouden van sociale contacten op 
jonge leeftijd; 

- de gemeente het welzijn, welbevinden en de gezondheid van onze inwoners 
belangrijk vinden zoals in meerdere beleidstukken staat beschreven; 

 
besluit: 
- de taakstelling van €100.000 op het budget “speelvoorzieningen” terug te 

draaien; 
- dit terugdraaien incidenteel voor drie jaar te dekken uit de algemene 

middelen; 
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en draagt het college op: 
- het natuurlijk spelen meer te implementeren, en op deze manier zoveel 

mogelijk controle- en certificeringskosten te verkleinen en tegelijk de 
fantasie van kinderen te vergroten; 

- bij het wijzigen en/of aanleggen van bestaande en/of nieuwe 
speeltuinen/voorzieningen mee te ademen met de demografie van de 
betreffende wijk/buurt en de buurt hierbij te betrekken om draagvlak te 
creëren op o.a. het gebied van financiën en onderhoud; 

- in het derde jaar te evalueren wat nodig is aan kosten voor onderhoud etc.; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
CDA    PvdA    VVD   D66 
 
 
________________  ________________  _______________ ________________ 
 
SP    GroenLinks  GBD    ChristenUnie-SGP 
 
 
________________  _______________ ________________ ________________ 
 
LBD                PvLM   Fractie Hubers 
 
 
_______________ ________________ ________________ 
 
 
 


