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                                        Aangetekend verstuurd  

  
Burgemeester en wethouders gemeente Súdwest Fryslân, 
Postbus 10000 

8600HA Sneek 
 

Geachte College, 
 
Maatschappelijk, sociaal, cultuur en sport!!  Dit zijn de pijlers waarop de 

wijkvereniging is gebouwd ! 
  

De Spil bestaat dit jaar 45 jaar. Het bestuur bestaat uit 7 personen, die 
verantwoordelijk zijn voor het beleid in de Spil. 
Per activiteit is er een commissie met een eigen bestuur, die de activiteiten in de 

Spil zelf regelt.  
Jaarlijks leggen deze commissies bij onze penningmeester en accountant 

financiële verantwoording af. Dit verslag komt jaarlijks op de website te staan. 
De Spil heeft 750 leden, die jaarlijks een contributie van € 12,50 betalen aan de 

wijkvereniging De Spil; de commissies regelen zelf nog de contributie voor hun 
eigen activiteiten. 
Je bent lid per huisnummer/postcode, dit houdt in dat minimaal 1500 mensen 

actief zijn in De Spil. Op jaarbasis zijn er zodanig veel activiteiten, dat er 
minimaal 40.000 duizend mensen De Spil bezoeken. 

 
 
15 oktober 2013 is er een gesprek geweest met de wijkcoördinator over een 

eventuele relocatie naar de Jumbo vesting aan de Molenkrite. In eerste instantie 
is er nee gezegd tegen dit plan. Op 2 november 2013 heeft er een gesprek plaats 

gevonden met dhr., Lolkema uit Harlingen Triple TRS. De wijkvereniging heeft 
toen een bouwcommissie benoemd, die daarna november 2013 tot en met april 
2014 actief bezig is geweest. Op de dag van de geplande presentatie van de 

bouwtekening door Triple TRS kreeg de voorzitter een telefoontje van dhr. 
Lolkema Triple TRS, dat de presentatie van de tekening was uit gesteld. Daarna 

hebben  wij van dit plan nooit meer iets gehoord. Bij navraag bij de 
wijkcoördinator antwoordde deze: vraag dit maar na bij de project ontwikkelaar. 
Een bijzonder antwoord.  

 
Juni 2017  kreeg het bestuur het verzoek om de exploitatie van de  sporthal over 

te nemen. Het bestuur van de Spil heeft om een exploitatie en begroting 
gevraagd over de laatste drie jaar (2015,2016 en 2017), maar dat kon de 
gemeente ons niet verstrekken. Vervolgens twee weken later komt de gemeente 

met de vraag of wij het volledige complex willen overnemen. Hiervoor zijn in 
September 2017 de gesprekken gestart met de wijkcoördinator en de 

projectmanager Ontwikkelen. Het eerste voorstel waar de gemeente mee kwam 
was  een verkoop voorstel ter waarde van €365.000 of een huurprijs Van € 
65.000 per jaar. Naar aanleiding hiervan zijn de secretaris en de voorzitter  in 

gesprek gegaan met de Rabo bank, maar deze gunt ons helaas geen hypotheek 
op basis van de voorgaande exploitatie jaren en de onduidelijke 

toekomstverwachtingen. Verder zijn er diverse gesprekken geweest met de 
ambtenaren van de gemeente zonder resultaat tot 11 juli 2018.  



Toen was het voorstel van de gemeente: de Spil kopen voor €1 en een jaarlijkse 

huurprijs van €5000 voor de grond waar de Spil op staat. Het achterstallig groot 
onderhoud wat de gemeente over de afgelopen 20 jaar niet heeft gedaan, komt 

nu ineens voor rekening van de Spil. De gemeente heeft nog wel genoemd, dat 
er een (kleine) bruidsschat meegegeven kan worden, maar niet wetende 
hoeveel. Gelijktijdig wordt er geopperd, dat de Spil ook kan reloceren naar de 

sportkantine van Sneek/Wit-Zwart.  
Daarnaast heeft de wijkcoördinator en de projectmanager Ontwikkelen De Spil 

voorgedragen deel te nemen aan een Pilot Deltaplan, die de gemeente initieert. 
De Spil gaat niet deelnemen aan deze pilot.  
 

18 september 2018 is er overleg geweest met A. Duinstra en M. Faasse. De 
boodschap die toen kwam was, er is geen geld voor onderhoud aan het dak van 

het MFC De Spil.   
Op 20 september hebben de voorzitter van De Spil en voorzitter van de 
sportcommissie een gesprek gehad met twee sportcoaches van de gemeente. 

Conclusie de sportcoaches mogen niets doen, tot er een beslissing komt van de 
gemeente of sloop of renoveren van het gebouw de Spil. 

Hoe nu verder, wij verwachten dat de gemeente haar verantwoording neemt en 
onderhoud gaat plegen aan het dak, zodat de wijkvereniging verder kan met het 

plaatsen van 300st zonnecollectoren. Dit is een onderdeel van het verduurzamen 
van het gebouw, waarvoor de wijkvereniging budget heeft gereserveerd.   
 

Kernen Fonds organisatie gelden, februari 2015 kreeg de secretaris een mail van 
de wijkcoördinator dat het organisatie geld van  € 1.000,00 per jaar stop gezet 

wordt. Dit geld wordt nu beschikbaar voor stichting  wijkpanel Tinga. Stichting 
wijkpanel Tinga (opgericht door de gemeente) staat los van De Spil en opereert 
geheel zelfstandig. 

 Het bestuur van wijkvereniging De Spil vraagt met terugwerkende kracht vanaf 
2015 € 4000,00 organisatie geld. Dit omdat in Artikel 4.23 lid 3C algemene wet 

bestuursrecht staat, dat wijkverenigingen recht hebben op € 1000,00 per jaar 
bestuurskosten.  Op 7 oktober 2015 is aan toenmalig wethouder D. Stoker 
gevraagd, waarom de wijkvereniging geen organisatie geld voor 

bestuurskosten  meer krijgen. Hij zou dit uitzoeken en ons antwoord geven. 
Echter tot op heden heeft de toenmalig wethouder of diens opvolger niet 

gereageerd. Dit past volledig bij het algemene beeld, dat het college afgeeft niet 
terug  te komen op afspraken. Uit recente WOB  informatie is gebleken, dat er 
wijkverenigingen zijn in Sneek, die deze organisatie gelden wel hebben 

gekregen. De wijkvereniging de Spil tekent hiermee bezwaar aan tegen de 
rechtsongelijkheid, die het college hier toepast.  Mocht u alsnog weer gaan 

besluiten de gelden, waar wij recht op hebben niet te willen uitkeren, dan zullen 
wij dit aanhangig maken bij de voorzieningen rechter.  
 

 
Tijdens een laatste  algemene bijeenkomst  (17 september 2018), van 

dorpshuizen, multifunctionele centra en buurthuizen roept wethouder dhr. E. 
Faber “als de dorpshuizen, multifunctionele centra en buurthuizen geld tekort 
komen, dan moet er maar geld bij”. Populistische kreten die ook regelmatig 

geroepen zijn door de twee vorige wethouders, terwijl de ambtenaren van de 
gemeente Sneek (nu van de gemeente Súdwest Fryslân) steeds roepen: er is 

geen geld. Praten de bestuurders wel met haar ambtenaren? 



Gemeente SWF schijnt geen beleid te hebben voor onderhoud van haar 

gebouwen en schijnt hiervoor nooit  geld te hebben gereserveerd. 
 

Resume, vanaf 2013 is de gemeente SWF, voorheen Sneek, in gesprek met 
wijkvereniging De Spil  zonder een gedegen koers te volgen. Het is iedere maand 
weer anders. Wanneer neemt u, het College, uw  verantwoordelijkheid en zegt u 

na ruim 6 jaar, wat u werkelijk wilt?  Wij willen verder, maar met uw afbraak 
terminologieën wordt dit onmogelijk, beseft u dit wel? 

 
 
Wij verwachten voor 15 november van u, als College, een schriftelijke reactie 

waarin u aangeeft, wat u nu werkelijk wilt.   
 

Hoogachtend, 
  
Het bestuur van wijkvereniging De Spil. 

 
 

Namens hen 

 

 

G. Verschoor 

Secretaris wijkvereniging de Spil 

Molenkrite 169 

8608WD Sneek 


