
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: …

Betreft 
O Agendaverzoek

O Burgers

Onderwerp
Presentatie zomerprogramma Speeltuincentrale

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
n.v.t.

Korte samenvatting:
De Speeltuincentrale Groningen heeft de raad begin juni uitgenodigd voor een werkbezoek. “We 

hebben de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling meegemaakt, waar we jullie graag over willen 

informeren. Niet alleen zijn er 18 buurthuizen met speeltuinen bij ons aangesloten ook hebben we in 

de zomervakantie veel georganiseerd voor kinderen die nooit of zelden op vakantie gaan. Op dit 

moment zijn we ook weer volop aan de slag om een mooi programma voor en met deze doelgroep 

op te zetten. Daarnaast zijn we betrokken bij het project ‘Mooie wijken’ in de Indische Buurt en De 

Hoogte.” Het idee was om een fietstocht te maken langs enkele speeltuinen, gevolgd door een korte 

bijeenkomst. Gelet op de coronamaatregelen zag de agendacommissie een dergelijk werkbezoek 

voor het zomerreces nog niet zitten, maar meende dat de raad wel geïnteresseerd zou zijn in het 

zomerprogramma van de speeltuincentrale. Daarom is in overleg besloten om voor de zomer een 

presentatie van dit zomerprogramma te organiseren, en dan na de zomer – als de situatie rond 

corona dat toelaat – alsnog de fietstocht een plekje te geven.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O ja 

O zo ja, namelijk: gaat over zomerprogramma, dus moet voor het zomerreces



Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O n.v.t.

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Nadere informatie
https://speeltuinengroningen.nl/ 

https://speeltuinengroningen.nl/
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