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Sneek  : 3-02-2018 
Onderwerp : onderzoek ontmoetingscentrums  
 
Geachte heer van Benthem, 
  
In antwoord op u brief d.d. 2 januari 2019 deel ik u het volgende mede. 
 
Op 18 september 2018 hebben wij uw collega dhr. Marcel Faasse en dhr. Andre Duinstra al mee gedeeld dat wij ook niet als 
pilot willen deelnemen aan het onderzoek ontmoetingscentrums (delta plan). 
 
Vanaf 2006 heeft het Spilbestuur ieder jaar het jaarverslag naar de gemeente opgestuurd. In september 2017 heeft Marcel 
Faasse de jaarstukken van 2015, 2016 van ons ontvangen. Februari 2019 gaat onze penningmeester en Administrateur zoals 
gebruikelijk bij alle commissies de kas controles uitvoeren. Na de controle van alle kascommissie wordt het verslag door de 
kascommissie, twee personen, nog gecontroleerd. Op de aanstaande jaarvergadering in maart word het financieel jaarverslag 
openbaar gemaakt en besproken. Dit is de jaarlijkse procedure. De gevraagde info zoals bouw tekeningen en ander 
technische info is in het bezit van de gemeente. Vanaf september 2017 hebben wij 7 gesprekken gevoerd met de 
ambtenaren van de gemeente Súdwest-Fryslân waaronder dhr. Marcel Faasse en dhr. Jan Leijstra. Alle verslagen van deze 
besprekingen zijn in het bezit van de gemeente en ook hebben wij voldoende informatie verstrekt via onze wijkkranten die 
ook altijd uitgereikt worden aan de gemeente. 20 december j.l hebben wij een gesprek gehad met mevrouw Gea Wielinga en 
dhr. Marcel Faasse waarin wij ook de complimenten hebben gekregen over de wijze waarop wij ons beleid de afgelopen 
jaren hebben uitgevoerd. In 2018 heeft dhr. Andre Duinstra nog een bouwkundige scan voor het gebouw laten uitveren. De 
gemeente is meer dan voldoende geïnformeerd over onze vereniging en het gebouw. Wij werken met 130 vrijwilligers en 
krijgen jaarlijks >40.000 mensen over de vloer. Financiële ondersteuning krijgen wij al jaren niet van de gemeente en wij 
voelen ons niet verplicht om ook nog eens aan een door de gemeente uitgekozen bureau tekst en uitleg te geven.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Dagelijks bestuur wijkvereniging De Spil 
Molenkrite 169 
8608 WD Sneek 
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