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Onderwerp:

Bijdrage Stipe-jild

Geacht bestuur,
Uw aanvraag van 25 januari 2016 om een bijdrage op grond van de regeling Mei-lnoar Stipejild een
bijdrage te verstrekken voor uw project
- opzet nieuwe structuur (Stichting Kwyk) t . b . v . vergroting o u d e r e n w e l z i j n + realisatie oefenen beweegtuin t e Gaastmeer en directe omgeving
is goed ontvangen.
Voorafgaand aan de aanvraag is het projectidee met u besproken. Daarbij kwam ook duidelijk naar
voren dat diverse vrijwilligersorganisaties uit Gaastmeer annex zijn met genoemd plan, dat niet
uitsluitend beperkt is tot specifiek ouderen, maar tot de gehele bevolking van Gaastmeer en
omgeving.
In dit schrijven melden w i j ons besluit op de aanvraag.
Besluit:
Uw aanvraag past binnen het beleid van de gemeente, namelijk het plan van aanpak ondersteuning
vrijwilligersinitiatieven. Bovendien is genoegzaam aangetoond dat er binnen draagvlak bestaat
onder de bevolking van Gaastmeer voor uw project. Daarom is besloten om u éénmalig een bijdrage
toe te kennen van C 5.000,-- in de investeringskosten niet zijnde exploitatiekosten.
Overmaken:
De bijdrage wordt binnen 3 weken op uw hierna genoemd bankrekeningnummer overgemaakt o.v.v.
'vaststelling bijdrage Stipe-jild'.
Eventuele vragen:
Als u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Theo Bouma, bij voorkeur per mail;
t.bouma@sudwestfryslan.nl of telefonisch via nummer 14 0515.
Bent u het niet eens met dit besluit ?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U doet dit door een
brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, Postbus
10.000, 8600 HA SNEEK. Let erop dat u reageert binnen zes weken na de verzenddatum van deze
brief. In uw bezwaarschrift moet het volgende staan vermeld:
- uw naam en adres
- datum van bezwaarschrift
- waartegen u exact bezwaar maakt
- de reden waarom u bezwaar maakt
- ondertekening van het bezwaarschrift
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U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.sudwestfrysian.nl. Daarvoor heeft u wel een
electronische handtekening (DigiD) nodig.
Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten om u snel antwoord moet hebben ?
Als u bezwaar maakt, b l i j f t ons besluit in elk geval geldig totdat burgemeester en wethouders op
het bezwaar hebben beslist. Als dit niet w i l t afwachten en snel duidelijkheid w i l t hebben, kunt u bij
de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening vragen. Er moet dan wel sprake zijn van een
spoedeisend karakter. De rechter zal uw verzoek dan snel beoordelen en alvast een voorlopige
uitspraak doet.
Een dergelijk verzoek moet u sturen naar: voorzieningenrechter van de rechtbank NoordNederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de genoemde rechtbank.
Tenslotte spreken w i j onze waardering uit voor het ingediende projectplan en hopen dat de
realisering spoedig verloopt.
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân,
teammanager Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten,

I. Wagenaar

Wij betalen aan u:
IBAN (internationaal bankrekeningnummer)

NL92RABO 0308384970

Te betalen aan (naam)

Stichting Kwyk

Te betalen totaalbedrag

C 5.000,00

Omschrijving bij betaling

bijdrage

Aantal termijnen

1

Budgethouder en routenummer (intern)

1100 (Ingrid Wagenaar

