
 
Raadcommissie onderwijs en welzijn 9 oktober 2019 

Allereerst dank ik de Raadscommissie voor de mogelijkheid om in te spreken namens de 

Speeltuincentrale, de Buurt en Speeltuin Verenigingen met haar 500 vrijwilligers en ca. 100 duizend 

bezoekers per jaar. We zijn het eens over de aanpak om gezamenlijk nieuw beleid te ontwikkelen 

voor sociaal-culturele accommodaties.  

Toch willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om in te gaan op een aantal aspecten uit de 

collegebrief die wat ons betreft moeten worden meengenomen in de komende discussies. Per saldo 

vragen wij u meer te investeren in vrijwilligersorganisaties, buurthuizen, -dorpshuizen, BSV`s en hun 

activiteiten. Daarmee haalt u het meeste rendement uit een euro en verlaagt u de druk op jeugdzorg 

en WMO 

1.Het gebiedsgericht werken krijgt in de bief een extra impuls; Daar staan wij achter en steunen in de 
dagelijkse praktijk gebiedssamenwerking. 
Neem nu toch eens de wijkbewoner en de bestaande netwerken serieus; Wat ons betreft is het 
vooral de kracht van de wijkbewoners/vrijwilliger die in de gebiedsaanpak centraal moet staan. 
Echter, in de praktijk stapt bijna iedereen hier makkelijk aan voorbij. Beroepskrachten, 
gebiedsplannen, co-creatie/wijkdeals/wijkcoöperaties zijn allemaal geweldig, maar men weet – 
uitzonderingen daargelaten- te weinig draagvlak te creëren bij de doorsnee wijkbewoner. Sterker, 
men negeert soms bestaande ontwikkelingen en initiatieven.. Wijkbewoners/vrijwilligers haken 
hierdoor af of trekken hun eigen plan.  

 
2. Accommodaties worden omschreven als middel ter versterking van de sociale basis of samenhang 

in wijken; De BSV, het buurt- en dorpshuis is echt meer dan een (hulp)middel; In de dagelijkse 

praktijk zien wij nog te vaak dat de accommodaties gezien worden als gereedschap in handen van de 

WIJ-teams en Gebiedsteams. Men lijkt alle heil te verwachten van nieuwe netwerken. Bestaande 

netwerken worden in dienst gesteld van dit denken/handelen. In te veel gebieden wordt nog altijd te 

weinig rekening gehouden met de potenties van de mensen, de activiteiten, welke op de 

accommodaties aanwezig zijn.  

3.De rol Speeltuincentrale wordt gedefinieerd als de ondersteuner van BSV’s, verdeler van de 

subsidies, regelaar onderhoud tuinen, deskundigheidsbevorderaar en de boekhouder die zorg draagt 

voor de financiële verantwoording aan gemeente. De Speeltuincentrale vervult in de praktijk ook de 

rol van verbinder en katalysator  gericht op positief opgroeien, armoede bestrijding en preventief 

welzijnswerk in het algemeen. ( denk aan zomeractiviteiten) Daarmee is de rol van de buurt en 

speeltuinverenigingen veel meer dan die van “een accommodatie”. 

 
De huidige financieringsgrondslag voor de speeltuincentrale, BSV`s, de buurthuizen en dorpshuizen 
kortom, de sociaal culturele accommodaties, sluit niet aan op deze ontwikkeling. Een basis 
financiering is goed, een surplus voor preventieve activiteiten in het kader van armoede beleid, 
positief opgroeien etc. is noodzaak. Concreet: 

1. compenseer stijging salariskosten beheer volledig en meer activiteiten= meer beheer 
2. Geef SC vrijwilligers accommodaties rechtstreeks toegang tot budget armoede beleid, positief 

opgroeien etc. 
3. Versterk de speeltuincentrale om daarmee de positie van vrijwilligers/wijkbewoners te 

versterken in de gebiedssamenwerking met WIJ-teams, gebiedsteam, GON etc. 
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