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Onderwerp: Resultaten overleg openstellen schoolpleinen. 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Via deze brief willen wij u informeren over het resultaat van het overleg met de schoolbesturen 
over de openstelling van de schoolpleinen. 
 
Op 10 februari jl. is in het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen de 
bijgevoegde notitie “Openstellen schoolpleinen” besproken. Deze notitie is door de schoolbesturen 
positief ontvangen. 
 
De raadstoezegging met volgnummer 67 en correspondentienummer RRT11/27-afd.Sturing en 
Beleid d.d. 23 juni 2011 wordt hiermee afgedaan. 
 
Algemeen 
De gemeente wil samenwerken met scholen, zodat de schoolpleinen ook buiten schooluren te 
gebruiken zijn. Hierdoor kunnen kinderen op meer plaatsen buitenspelen. In het uitvoeringsplan 
speelbeleid staan de schoolpleinen genoemd, die we graag openbaar toegankelijk willen hebben.  
 
Aandachtspunten 
De volgende aandachtspunten zijn belangrijk: 

a. Beheer en onderhoud 
b. Aansprakelijkheid 
c. Vernielingen/vandalisme 
d. Vervanging van speeltoestellen 

 
Hieronder gaan we verder in op deze aandachtspunten. 
 
a. Beheer en onderhoud 
Wij vinden het belangrijk dat buurtkinderen veilig moeten kunnen spelen op een schoolplein met 
een openbaar karakter. Om die reden biedt de gemeente aan om het beheer en onderhoud van de 
speeltoestellen en ondergronden speelterreinen te organiseren. Dat houdt in: visuele inspecties, 
reparaties, wettelijke inspecties en beheer (bijhouden van logboeken en wijzigingen). De kosten 
hiervoor zijn voor de school.  
 
We willen met dit aanbod de schoolbesturen de zorg uit handen nemen voor alle handelingen, die 
te maken hebben met het beheer en onderhoud van speeltoestellen en ondergronden. 
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b. Aansprakelijkheid 
De juridisch grondeigenaar (ingeschreven in het kadaster en bij schoolpleinen vrijwel altijd het 
schoolbestuur) is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen conform het 
Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Als de gemeente het beheer en onderhoud 
organiseert dan mogen wij verwachten dat de speeltoestellen in goede staat verkeren en dat van 
aansprakelijkheid van de scholen geen sprake zal zijn. De gemeente wil eventuele kosten voor het 
eigen risico op zich nemen als blijkt dat het onderhoud niet goed is gebeurd en hierdoor de school 
(c.q. verzekeraar) moet uitbetalen.  
 
In de praktijk maakt de gemeente voor elk plein op maat afspraken met de betrokken partijen. Bij 
het maken van afspraken op maat worden ook afspraken gemaakt over het spelen van andere 
kinderen op het schoolplein tijdens openingstijden van de school en/of BSO en/of PSZ en/of KDV.  
 
c. Vernielingen en vandalisme 
Bij de schoolpleinen, die open zijn voor kinderen tot 12 jaar, moet er sprake zijn van een hek dat 
minimaal 1.80 meter hoog is en sleutelwachten (met bijbehorende begeleiding via gemeente, 
opbouwwerk, buurtagent). Als dat is geregeld, verwacht de gemeente dat er weinig moedwillige 
vernielingen plaats zullen vinden. De gemeente is bereid om de kosten van 
vernielingen/vandalisme (als voldaan is aan de voorwaarden) op zich te nemen. 
 
Op de lijst met scholen staan ook scholen met pleinen waar nog geen hoog hekwerk staat. Voor 
deze schoolpleinen zullen we in goed overleg met de school kijken wat we hier wenselijk vinden en 
op welke manier we dat organiseren.  
 
d. Vervanging 
De gemeente investeert nu ook in schoolpleinen samen met onder andere de scholen, Woonvisie 
en SKR. In een periode van minimaal tien jaar kan veel veranderen. Als de speeltoestellen en 
ondergronden aan vervanging toe zijn, moeten we goed kijken naar de omstandigheden op dat 
moment, bijvoorbeeld het dan van toepassing zijnde speelbeleid, de aantallen kinderen in de buurt 
en hun leeftijden, wijzigingen in onderwijsbeleid of in de huisvesting, ruimtelijke ontwikkelingen in 
de buurt, mogelijkheden van andere maatschappelijk partners om mee te financieren. De 
gemeente geeft aan maximaal 50% van de kosten te dragen als het plein opnieuw ingericht moet 
worden. Dit geldt voor alle schoolpleinen, die in de notitie worden genoemd. 
 
Afspraken op Maat 
Voor elke locatie maken we maatwerk-afspraken. De bijgevoegde notitie is de basis voor die 
maatwerk-afspraken. Bij het maken van de afspraken verdient de eigendomssituatie aandacht. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,     de burgemeester, 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke     mw. A. Attema 
 


