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Geachte heer Van Es, 

Op 15 november 2016 hebben wij van u artikel 40 vragen ontvangen inzake de 
bestuurssituatie van Stichting De Stelle in De Heen. 

Wat betreft de situatie omtrent Dorpshuis De Stelle delen wij u mede dat wij, in 
samenspraak met de betrokkenen, een mediationtraject zijn gestart. 
Wij kunnen u nog niet informeren over de voortgang van dit traject omdat de tijd daarvoor 
nog te kort is. 

Onderstaand leest u onze antwoorden op uw vragen. 

1. Herkent U de hierboven geschetste situatie? 

Antwoord 
Wij zijn op de hoogte van het feit dat er op dit moment twee besturen aanwezig zijn voor 
Stichting De Stelle die beiden aangeven het rechtmatige bestuur te vormen. 

2. Bent U op de hoogte van de veelheid van brieven en e-mails die in De Heen door 
sommige gebruikers zijn verzonden, waarin zij zich presenteren als "bestuur"? 

Antwoord 
Wij zijn op de hoogte van een rapport dat door een van de beheerders van Dorpshuis 
De Stelle is opgesteld en aan ons ter kennis is gebracht. Het rapport hebben wij voor 
kennisgeving aangenomen. 

3. Sinds wanneer was U op de hoogte van deze ontwikkeling? 

Antwoord 
Na de zomervakantie zijn signalen ontvangen dat twee besturen zich opwerpen als 
rechtmatig bestuur van Stichting De Stelle. 
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4. Welke stappen heeft U vanaf dat moment ondernomen om aan deze situatie een einde 
te maken? 

Antwoord 
Het college heeft formeel geen bemoeienis bij het benoemen van het bestuur van 
Stichting De Stelle. Het college kan wel een bemiddelende rol spelen om voor de nu 
ontstane situatie een oplossing te vinden. De gemeente heeft getracht in het vele 
telefonisch overleg dat met de betrokkenen is gevoerd, de neuzen dezelfde kant op te 
krijgen. 
Daarnaast heeft op dinsdagavond 8 november 2016 een overleg plaatsgevonden met de 
beide besturen in Dorpshuis De Stelle. Dit overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een 
mediationtraject wordt ingezet. 

5. Kan het thans zittende bestuur rekenen op volledige steun door het College? 

Antwoord 
Wij hebben u geïnformeerd over de rol die wij in deze situatie op ons kunnen nemen. 
Vanuit die rol is het niet mogelijk om aan één van de besturen onze steun te betuigen. 

6. Bent U al het gesprek aangegaan met betrokkenen? 

Antwoord 
Uit beantwoording van de voorgaande vragen kunt u opmaken dat wij de ontstane situatie 
serieus nemen en naar gelang de behoefte van de betrokkenen telefonisch en/of 
persoonlijk overleg hebben gevoerd. 

7. Zo ja, wanneer? En welke stappen heeft U genomen? 

Antwoord 
Hiervoor verwijzen wij naar de beantwoording van de voorgaande vragen. 

8. Bent U bereid om nu met onmiddellijke ingang een krachtige, directieve en 
bemiddelende rol op te pakken, die er toe zal leiden dat de rust in De Heen terugkeert 
en het bestuur van Stichting "De Stelle" zijn werk weer kan doen? 

Antwoord 
Zoals wij hierboven al hebben toegelicht, hebben wij de hoop dat via het mediationtraject 
partijen tot een bevredigende oplossing komen waarmee de rust voor De Stelle en 
De Heen weerkeert. 

Hoogachtend, 

de Iļpessecretaris, 

elt, MBA 
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