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Motie: Meer inclusieve speeltuinen
De gemeenteraad van Rotterdam bijeen op 7 juli 2022 ter bespreking van agendapunt 7.1 het
voorstel tot vaststelling van de eerste herziening van de begroting 2022 én de brief van
Burgemeester en wethouders met betrekking tot de verwerking van het coalitieakkoord 'Eén stad' in
de begroting.
Constaterende dat

•
•

De Regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies 2020-2022 op 14 juni 2022 is gewijzigd';
De wijzigingen de toevoeging van een nieuwe activiteit, het toevoegen van een onderdeel
aan de verantwoordingsinformatie en het ophogen van de maximale uitkeringsbedragen
betreffen;

•

Er hierdoor extra middelen ad. € 177.165,34 beschikbaar is gesteld voor de gemeente
Rotterdam;

•
•

Deze extra middelen niet zijn meegenomen bij de totstandkoming van het coalitieakkoord;
Er met de wijziging tevens extra aandacht wordt gevraagd voor het realiseren van de meer
inclusieve speeltuinen;

•

Speeltuinen op de Rotterdamse zuidoever een impuls kunnen gebruiken;

Overwegende dat

•

Spelen voor kinderen de essentie van het leven vormt en dagelijks vrij kunnen spelen een
basisvoorwaarde is om gezond te kunnen op groeien;

•

Voor kinderen met een beperking het extra belangrijk is om zich spelend te kunnen
ontwikkelen, zelfvertrouwen te krijgen en vriendschappen op te bouwen met
leeftijdgenootjes in de buurt door van jongs af aan samen te spelen;
De inclusieve speeltuin een omgeving creëert die uitnodigt tot buitenspelen voor kinderen
uit de buurt, ook kinderen die een beperking hebben;

•
•

Rotterdam aangesloten is bij het landelijk SamenspeelAkkoord' en daarmee het belang van
samen spelen door kinderen met en zonder een beperking onderschrijft;

Verzoek het college

•

Om de extra beschikbaar gestelde rijksmiddelen van €177.165,34 in te zetten voor het
verbeteren van de toegankelijkheid van minimaal 3 speeltuinen in Rotterdam Zuid voor een
inclusieve speelcultuur voor iedereen zodat ook kinderen met een beperking fijn kunnen
spelen;

En gaat over tot de orde van de dag.

' https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-16156.html
https://jantjebeton. n 1/projecten/samenspeelakkoord
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