
 

 

Vragen ex art. 44 RvO: Toekomst van de Speelstoet 

07 augustus 2017 

 

Geacht college, 

Speelstoet is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie (13 vrijwilligers) waar kinderen een aantal 

keer per jaar gratis (tweedehands) speelgoed kunnen uitzoeken. Doelstelling van Speelstoet is om 

kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen de mogelijkheid te bieden om eigen speelgoed te 

hebben. Daarnaast willen ze verspilling van speelgoed tegengaan en hergebruik stimuleren. Een heel 

mooi initiatief dat kinderen helpt te spelen. Dat is belangrijk voor hun ontwikkeling.  

Speelstoet is in 2012 opgericht en is toen ook de samenwerking met de Siza gestart. Siza  stelt het 

pand beschikbaar waar het speelgoed ingezameld, uitgezocht, schoongemaakt en opgeslagen wordt. 

Siza heeft dat pand te koop gezet en Speelstoet moet daar in november vertrekken. Als Speelstoet 

geen nieuw onderkomen vindt kan er geen speelgoed meer verzameld  en weggegeven worden. 

Speelstoet heeft geen financiële middelen om een eigen ruimte te zoeken. Speelstoet heeft behoefte 

aan een minimale structurele financiële ondersteuning om haar business te kunnen runnen en daar 

komt nu het huisvestingsprobleem bij . Speelstoet heeft hierover al in maart 2017 contact gezocht 

met de gemeente.  

De gemeenteraad vindt het van groot belang dat kinderen in armoede worden ondersteund. 

Speelstoet en andere (vrijwilligers)initiatieven die kinderen ondersteunen zouden wat de PvdA 

betreft op hun beurt door de gemeente gesteund kunnen worden. De gemeente Arnhem heeft meer 

dan 1 miljoen euro ontvangen van de rijksoverheid om kinderen in armoede te ondersteunen. We 

hebben daarom de volgende vragen. 

1. Is het college met de PvdA van mening dat Speelstoet goed werk verricht voor kinderen in 

armoede en dat dit initiatief een meerwaarde heeft voor Arnhem?  

2. Was het college op de hoogte van de problematiek van Speelstoet?  

3. Wat heeft de gemeente/ het college ondernomen nadat Speelstoet de problemen kenbaar 

heeft gemaakt in een brief?  

4. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk met de Speelstoet samen naar een oplossing te 

zoeken voor het huisvestingsprobleem om te voorkomen dat inzamelingsacties die voor het 

najaar gepland staan geen doorgang kunnen vinden?  

5. Er was bij de bespreking van de perspectiefnota nog onduidelijkheid over hoe de middelen 

voor de bestrijding van kinderarmoede worden ingezet. Kunnen (vrijwilligers)initiatieven 

zoals de Speelstoet een beroep doen op de middelen die er zijn?  

6. Heeft het college inzichtelijk welke initiatieven zich in Arnhem richten op de bestrijding van 

kinderarmoede, hoe zij kinderen bereiken en welke ondersteuning zij nodig hebben om dat 

optimaal te doen?  
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