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O. Wijnhoven

Geachte heer Verheesen,
Op 17 mei 2018 heeft u ons op grond van artikel 33 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad van de gemeente Echt-Susteren schriftelijke vragen gesteld over
speelvoorzieningen.
Onderstaand treft u, met opneming van uw inleiding, onze antwoorden op uw vragen aan.
Op 13 juli jl. heeft de Raad een amendement aangenomen om € 100.000 extra uitte trekken
tb.v. speelvoorzieningen. Graag krijgen we gespecificeerde antwoorden op de volgende
vragen:
Vraag 1:
Antwoord:

Kan het college aangeven waar het bedrag van € 100.000 aan is uitgegeven ?
Het bedrag is toegekend aan 10 initiatieven die zich naar aanleiding van het besluit
bij de gemeente hebben gemeld met een verzoek voor extra financiering.

Vraag 2:

Kan het college aangeven welke bedragen in 2017 nog meer aan
speelvoorzieningen zijn uitgegeven conform de bestaande verordening?
Het betreffen de exploitatiesubsidies die de gemeente beschikt aan de
georganiseerde speeltuinorganisaties conform de subsidieverordening. De
exploitatiesubsidie bedraagt maximaal € 9.000 per jaar per speeltuinorganisatie.
Verder betreffen het uitgaven ten behoeve van veiligheidsinspecties en
onderhoudskosten.

Antwoord:

Vraag 3:
Antwoord:

Kan het college aangeven welke criteria daarbij zijn gehanteerd om tot een
verdeling te komen van het extra budget?
Alle verzoeken zijn inhoudelijk beoordeeld. De omvang van de incidentele subsidie
is als volgt bepaald: van de aangereikte ambitie/wens op het gebied van spelen is
75% subsidie verstrekt tot een maximum van € 17.000 per aanvrager.
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Vraag 4:
Antwoord:
Vraag 5:
Antwoord:

| ^ Echt-Susteren

Hoe heeft het college naar beheerders van speelvoorzieningen
gecommuniceerd dat er een extra budget beschikbaar is gesteld door de
Raad?
Naar aanleiding van het besluit zijn alle georganiseerde speeltuinorganisaties per
mail geïnformeerd.
Welke aanvragen zijn niet gehonoreerd kunnen worden en wat was daarvan
de reden?
Voor wat betreft de uitvoering van het amendement zijn 10 van de 11 aanvragen
gehonoreerd. Alleen het verzoek van Roosteren is niet gehonoreerd omdat het een
verzoek voor een volledig nieuwe speelvoorziening betrof. Naar aanleiding van het
verzoek van Roosteren is het overleg opgepakt om te komen tot een
georganiseerde speelvoorziening voor deze kern.

Op grond van artikel 33 van het Reglement van orde zullen de vragen en antwoorden op de lijst van
ingekomen stukken van de volgende raadsvergadering worden geplaatst.
Hoogachtend,
burgemeeste

ithouders van Echt-Susteren,

,'

drs. G.W.T. van Balkom
secretaris

Loco

/.M.M.J. Hessels
temeester
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