Verslag bijeenkomst Platform Speelplekken Geldermalsen
Datum
:
Tijd
:
Waar
:
Deelnemers:

Verslag
Agenda

•
•

1 juli 2009
10.30 uur
Gemeentehuis Geldermalsen
Anton de Boer
(Mozaïek Welzijnsdiensten)
Cor van Tilborg (Gemeente Geldermalsen)
Hans Timmerman (Platform)
Gerrit Vreke
(Platform)
: Gerrit Vreke
: Terugblik op thema avond van 25 juni jl.
2e afspraak met de wethouder
Stand van zaken m.b.t. de website
Rondvraag

Goedkeuring verslag van 3 juni 2009.
Het verslag van 3 juni 2009 wordt zowel inhoudelijk als tekstueel goedgekeurd.
Terugblik op thema avond 25 juni jl.
Geconstateerd wordt dat de werving goed is verlopen, de opkomst was goed. Wel is gebleken
dat speeltuin “’t Schakeltje” nooit aanwezig is op de door het Platform georganiseerde avonden.
Ook wordt geconstateerd dat er aanwijzingen zijn dat Acquoy aan het afhaken is. Anton zal na de
zomer contact zoeken met deze speeltuin. Een organisatie heeft, bij navraag, de brief van de
Gemeente wel gezien maar naast zich neergelegd ( een slechte ervaring met de gemeente misschien?). Voorgesteld wordt dan ook om na de officiële uitnodiging nog een e-mail te versturen
en/of na te bellen. De Locatie was perfect evenals de verzorging door de bode ( voor deze
laatste onze welgemeende complimenten) Aquoy en Rumpt blijken m.b.t. de georganiseerde
bijeenkomsten van het Platform de zorgenkindjes te zijn. Helaas waren er ook nu weer problemen met de beamer en de laptop, echter deze waren tijdig opgelost. In de pauze zijn er goede
onderlinge contacten gelegd. Met betrekking tot de inspectie van de speeltoestellen heeft de
wethouder inhoudelijk het doel en het voorstel goed besproken collectief werd er een principebesluit genomen. Echter de aanwezigen zijn in de gelegenheid gesteld om e.e.a. met hun
collega bestuursleden te bespreken. De definitieve beslissing dient wel voor 1 augustus binnen
te zijn. Het advies en aanbevelingen voor de Gemeente zullen via het Platform nog nader
worden besproken. M.b.t. het opheffen van de onduidelijkheid over onderlinge aansprakelijkheid zaakschade en optelbaarheid kapitaalsuitkering zal Hans op ambtelijk niveau bespreken met
Roel Bontan. Voor wat betreft de bescherming vrijwilligers met name rond agressie en opvang
(trauma’s) zal het Platform een signaal afgeven bij de wethouder en Hans dit voorleggen bij het
vrijwilligerssteunpunt. De presentatie m.b.t. de vrijwilligersverzekering was helder en duidelijk,
er werd opluchting geconstateerd bij de besturen en er mag gesteld worden dat de Gemeente
heeft gescoord door middel van het afsluiten van een verzekering met + pakket. Karin Burgers
heeft tijdens haar uiteenzetting over het vrijwilligers evenement “het Compliment” veel tijd besteed
aan de dagelijkse werkzaamheden van het steunpunt. Het evenement had ons inziens wat meer
kunnen worden uitgediept. Karin heeft voor het Platform een kraam gereserveerd. Met betrekking
hierop heeft Anton een mail naar de besturen gestuurd, echter tot nu toe is er geen belangstelling.
Mozaiek Welzijnsdiensten heeft zelf wel een kraam evenals speeltuinvereniging “de Kasteelridders”.
Anton zal Karin vragen of deze kramen naast elkaar kunnen staan. Gerrit zal voor die verenigingen
welke niet aanwezig waren een stukje schrijven m.b.t. het besprokene deze avond, waarna hij dit
aan Anton zal sturen, welke op zijn beurt ervoor zorg zal dragen dat e.e.a. op de website komt.
Cor zal zorgen dat er een up to date lijst met e-mail adressen komt, van de speeltuinorganisaties,
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bij de leden van de kerngroep.
2e gesprek met de wethouder.
Cor zal met de heer Gradisen een afspraak maken voor de volgende bijeenkomst, waarna hij de
Overige leden op de hoogte zal stellen. De volgende punten zullen tijdens deze vergadering aan
de orde komen: De activiteiten van het Platform het afgelopen jaar en de resultaten daarvan, we
komen nog even terug op de vrijwilligersverzekering en op het voorstel m.b.t. de inspectie van de
speeltoestellen. Ook zal de agressie aan de orde komen tijdens deze bijeenkomst.
Stand van zaken Website.
Er kan gesteld worden dat de website steeds meer gaat leven onder de besturen. Anton en Cor
zullen navragen of er een mogelijkheid is om een doorverwijzing te maken naar zowel de
gemeente als naar Mozaïek Welzijnsdiensten.
Rondvraag.
Hans :
Maakt zich zorgen m.b.t. de 3% regeling en de eventuele bouw van starterwoningen in Tuindorp. Hij heeft begrepen dat de plannen m.b.t. de bouw van de woningen
steeds vastere vormen gaan aannemen. Hij vraagt of er vanuit het Platform een
advies naar de Gemeente kan uitgaan om de 3% regeling te behouden en onze
zorgen hieromtrent te uiten en dat er goed gekeken moet worden naar het belang
van spelende kinderen. De ontwikkeling van de plannen voor de starterwoningen
staat hier haaks op. Gerrit vraagt Hans een opzetje voor een brief te maken, waarna
hij deze zal ondertekenen en verzenden.
Cor :
Niets
Anton :
Niets
Gerrit :
Niets
Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit Anton deze vergadering.
Eerstvolgende bijeenkomst zal zijn op woensdag 16 september 2009 0m 10.30 uur
in het Gemeentehuis, als voorbereiding op het gesprek met de wethouder.
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