
  

 

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 16.29955 - I16.072614 

Datum vergadering:  
Datum voorstel:  
Nummer:    A 
Onderwerp: Realisatie van een Ontmoet en Beweeg Plein in Reutum in het kader van MijnDorp 

Reutum 2030. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Wij stellen uw raad voor tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 35.000,-- aan de werkgroep 
Reutum voor de realisatie van het Ontmoet en Beweeg Plein. 

2. Het bedrag ten laste brengen van het budget MijnDorp2030. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Reutum heeft een visie op het gezond ouder worden en het actief deelnemen van alle groepen in de 
samenleving. Vanuit deze visie is een werkgroep in Reutum aan de slag met de herinrichting van het 
schoolplein, genaamd het Ontmoet en Beweeg Plein. Het gaat hier om een multifunctioneel bewegings- en 
ontmoetingsplein voor jong en oud. De opzet en gebruik van het plein is te combineren met de aanwezige 
voorzieningen rondom het plein. 
De werkgroep doet een beroep op de gelden van het budget Mijn Dorp 2030.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Vanuit de gemeenschap Reutum komt het verzoek om in het kader vanuit het proces MijnReutum2030 een 
Ontmoet en Beweeg Plein te realiseren. Een multifunctioneel bewegings- en ontmoetingsplein voor jong en oud. 
Het initiatief is afkomstig van de werkgroep met hierin vertegenwoordigers vanuit de school, ouderraad, 
dorpsraad, ouderen, ondernemers. Het verzoek is gedaan door middel van het indienen van een plan van 
aanpak. Het Ontmoet en Beweeg Plein sluit prima aan op de gemeentelijke visie op het gebied van vitaal ouder 
worden, langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en het actief deelnemen in de samenleving. 
 
Het Ontmoet en Beweeg Plein zal als centrale ontmoetingsplek fungeren in het dorp waar jong en oud elkaar 
kunnen ontmoeten gedurende alle uren van de week. Het plein zal uitnodigend zijn voor een breed publiek en 
zal uitwisseling tussen mensen van alle leeftijden bevorderen. Door de opzet en gebruik van het plein te 
combineren met andere aanwezige voorzieningen rondom het plein wordt kosteneffectief een totaal concept 
gerealiseerd. De realisatie zal plaatsvinden vanuit lokaal initiatief, in zelfregie op een duurzame wijze en in goed 
“Noaberschap” met de omwonenden. Het Ontmoet en Beweeg Plein zal bijdragen aan de sociale cohesie 
binnen het dorp. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
De realisatie van een Ontmoet en Beweeg Plein voor de gemeenschap Reutum. 
 
Argumentatie  
De leefbaarheid van Reutum wordt vergroot door een volwaardige sport-, speel- en ontmoetingsplek voor zowel 
kinderen als ouderen. Het plein heeft een centrale ligging en krijgt een sociale functie zowel voor de buurt als 
voor de gehele gemeenschap aangezien het ook buiten schooluren openbaar toegankelijk is. 

 
De meerwaarde van het Ontmoet en Beweeg Plein moet worden gezocht in: 

 Het bieden van een centrale en laagdrempelige plek aan senioren om elkaar en de jeugd te 
ontmoeten. Speeltoestellen voor senioren en een jeu des boules baan op het plein stimuleren hen om 
regelmatig, ongedwongen en met plezier te bewegen. Bewegen in groepsverband heeft ook een sterk 
sociaal karakter en vaak vertaalt zich dit naar beter functioneren in het dagelijks leven.  

 Een inspirerende plek voor en met kinderen om hen enthousiast te maken voor (meer) beweging en 
uitdaging bieden om elkaar te ontmoeten, ook na schooltijd.  

 Het fungeren van een voorziening om (buiten-) te sporten en om evenementen of  informatiemarkten 
door naastgelegen bedrijven te organiseren.   



 

 

 Nieuwe mogelijkheden voor de school voor het combineren van onderwijs, buiten sport en spel. Een 
inspirerend plein daagt leerlingen uit om meer te bewegen, ook zelfstandig in de pauzes en na 
schooltijd. En een extra bijkomstigheid is dat met een aantrekkelijke school en bijbehorend plein blijft 
Reutum ook in de toekomst aantrekkelijk voor jonge gezinnen met kinderen.  

 Combinatie van binnen- en buitensport door de ligging van het plein naast de gymzaal. 
 
De inrichting van het Ontmoet en Beweeg Plein moet jong en oud uitdagen tot sport, spel maar vooral tot het 
elkaar ontmoeten en samen plezier hebben. In tegenstelling tot de huidige situatie wordt het plein één geheel. 
Hierdoor kan ontmoeting en uitwisseling tussen kinderen, ouders en (groot) ouderen plaatsvinden. Koningsdag, 
intocht Sinterklaas, Kerstmarkten, maar ook andere activiteiten kunnen op het Plein worden georganiseerd.  
 
De te plaatsen toestellen op het Plein zijn voor verschillende leeftijden. Naast speeltoestellen voor kinderen 
moet er ook worden gedacht aan bewegingstoestellen voor ouderen. 

 
Om het Plein aantrekkelijk te maken voor senioren als ontmoetingsplek wordt het Plein voorzien van een voor 
hen aantrekkelijk jeu de boules veld met aanpalende zitmogelijkheden.  
Voor de verbinding tussen jong en oud moet vanuit het jeu de boules veld het gehele schoolplein te overzien 
zijn. Het plein wordt daarom zo ingericht dat zichtlijnen niet doorbroken worden. Hierdoor wordt tevens veiligheid 
en sociale controle bevorderd.  
 
Bij het ontwerp wordt ook de gymzaal geïntegreerd. De entree van de zaal ligt aan het vernieuwde Plein 
waardoor deze uitdrukkelijk wordt betrokken, als ook door de mogelijkheden om binnen- en buitensporten te 
combineren. 
 
Door de multifunctionaliteit van dit centrale Plein en de betrokkenheid en gebruik van dit plan door diverse 
partijen, draagt het plein bij aan de toekomstbestendigheid van het dorp. Vanuit de kaders van MijnDorp2030 
past dan ook in het proces van Mijn Dorp 2030. 
 
Beheer  
Het beheer van het plein en van de toestellen zal, net als in het verleden, worden ondergebracht bij het 
schoolbestuur. Ook nu is een conciërge in opdracht van de schoolleiding verantwoordelijk voor het onderhoud 
aan tuin en plein. Het onderhoud aan de toestellen wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. 
 
Toetsing kaders MijnDorp2030 
Draagvlak 
De bevolking van Reutum heeft al bij het samenstellen van het Dorpsplan 2014 het hoogste aantal stemmen 
uitgebracht op het Ontmoet en Beweeg Plein. Het draagvlak is dus in principe al in 2014 uitgesproken door het 
dorp Reutum. Een ander essentieel punt is de vorming van de werkgroep, welke verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de plannen. De werkgroep bestaat uit een brede groep mensen uit Reutum met 
vertegenwoordigers uit de groepen van ondernemers, jongeren, ouderen, de dorpsraad en de school. Daarnaast 
is zeker niet onbelangrijk om te vermelden dat een flink percentage aan eigen inzet en middelen in het project 
wordt gestoken, verhoudingsgewijs meer dan de gemeentelijke bijdrage.  
 
Toekomstgericht 
Vanuit de gemeentelijke visie in het kader van vitaal ouder worden, wordt gestimuleerd om mensen zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ook het actief deelnemen in de samenleving wordt gepromoot. De 
realisatie van een Ontmoet en Beweeg Plein past prima binnen deze toekomstvisie. 
Door de multifunctionaliteit van dit centrale Plein en de betrokkenheid en gebruik van dit plan door diverse 
partijen, draagt het plein bij aan de toekomstbestendigheid van het dorp.  
 
Dorpoverschrijdend 
Het project kan een voorbeeldfunctie zijn voor andere dorpen, waarin men met soortgelijke problematiek kamt. 
 
Vanuit de kaders van MijnDorp2030 past het Plein en Ontmoet Plein dan ook in het proces van Mijn Dorp 2030. 
 
Externe communicatie 



 

 

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de school, ouderraad, dorpsraad, ouderen en 
ondernemers. In die zin bestaat de samenwerking en communicatie voornamelijk in deze groepen. Daarnaast is 
vanaf 2014 al gecommuniceerd met het dorp over de aanleg van een dergelijk Plein. 
 
Financiële paragraaf 
In het kader van de provinciale subsidie: “Leefbare kleine kernen” heeft de provincie inmiddels een 
subsidiebedrag van maximaal € 50.000,-- beschikbaar gesteld. Volgens deze provinciale beschikking zullen de 
activiteiten/prestaties op 1 april 2017 moeten zijn afgerond.  
Om te voldoen aan de subsidiebijdrage zijn de volgende voorwaarden gesteld: 

 De aanvrager is een Overijsselse gemeente of Overijssels waterschap.  

 De maatregelen worden uitgevoerd op basis van het Uitvoeringsplan.  

 De aanvraag is vooraf afgestemd met de beleidsmedewerker voor ruimtelijke ontwikkeling.  

 Er is één andere partij die gezamenlijk met de aanvrager financieel bijdraagt voor ten minste 50% van de 
subsidiabele kosten. Deze partij is niet de provincie.  

 Een aanvrager kan maximaal twee keer subsidie ontvangen op basis van deze regeling.  

 Voor deze activiteit(en) is geen subsidie verleend op grond van paragraaf 5.8 Vitaliteit en ruimtelijke 
identiteit steden en dorpen.  

 De gevraagde en de te verlenen subsidie is € 25.000 of hoger. 
 
De initiatiefnemers hebben de totale kosten van het Ontmoet en Beweeg Plein begroot op € 125.420. Hierbij zijn 
ook inbegrepen de eigen inbreng van arbeidsuren van € 20.000. Inclusief BTW komt het totaalbedrag op  
€ 147.534. Om initiatiefnemer te faciliteren is gekeken naar de optie van BTW compensatie. Hierbij is de 
gemeente opdrachtgever en kan de gemeente de BTW in dit geval voor 50% gecompenseerd krijgen. 
Voorwaarden hiervoor zijn onder meer: een openbaar schoolplein en handelen volgens de aanbestedingsregels. 
Deze voorwaarden maken de afweging om te faciliteren in de BTW compensatie nadeliger, zodat uiteindelijk is 
besloten om niet te faciliteren in de BTW compensatie. Uiteindelijk is een soort compromis tot stand gekomen, 
waarbij initiatiefnemer heeft versoberd en ter compensatie van de BTW het subsidiebedrag vanuit de gemeente 
is uitgekomen op max. € 35.000,--. 
 
De inbreng vanuit het dorp zelf bedraagt € 30.420 en daarnaast is nog voorzien in eigen inbreng in de vorm van 
arbeidsuren voor een bedrag van € 20.000, waarmee de totale inbreng vanuit het dorp op een bedrag uitkomt 
van € 50.420.  
 
Bij dit voorstel is een overzicht bijgevoegd van de tot op heden gedane claims in het kader van MijnDorp2030. 
 
Uitvoering 
Na besluitvorming door uw raad zal een subsidiebeschikking worden afgegeven. 
 
Evaluatie 
Na de realisatie van het Ontmoet en Beweeg Plein zou er een evaluatie kunnen plaatsvinden met werkgroep en 
zijn vertegenwoordigers binnen deze werkgroep. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
N.v.t. 
 
Bijlagen 
Plan van Aanpak (I16.072500) 

Claims in het kader van MijnDorp2030 (I16.078225). 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 



 

 

Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris de burgemeester 

{GERARDM} {WILMIENH} 
drs. ing. G.B.J. Mensink drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 
 
 
 

Vergadering presidium op 16 januari 2017 

Besluit presidium: X om advies naar raadscommissie S en B 
o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
o naar raad ter kennisname 
o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie S en B op 31 januari 2017   

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
o advies het voorstel af te wijzen 
o anders, namelijk:  

 



  

 

 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/documentnummer: 16.29955 - I16.072614 

Datum: 13 februari 2017 
Nummer:    B 
Onderwerp: Realisatie van een Ontmoet en Beweeg Plein in Reutum in het kader van MijnDorp 

Reutum 2030. 
  
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2016, nr. ….  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 31 januari 2017; 
 
gelet op het bepaalde in afdeling 4.2 Algemene wet bestuursrecht 
 
B E S L U I T: 
 

1. Een bedrag van maximaal € 35.000,-- beschikbaar te stellen aan de werkgroep Reutum voor de 
realisatie van het Ontmoet en Beweeg Plein. 

2. Het bedrag ten laste brengen van het budget Mijn Dorp 2030. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 februari 2017, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

{HELGAL} {WILMIENH} 
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 


