
 

 

 

 

Betreft: Schriftelijke vragen SPPiLL 

 

Datum: 28 januari 2022 

 

Geacht College, 

 

De afgelopen weken zijn we de Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde 

(kortweg SPPiLL) een aantal malen tegengekomen in de (sociale) media. Het ging daarbij 

om: 

- Indienen van bezwaar tegen de uitbreiding van activiteiten van Van Kaathoven in 

Sint Oedenrode 

- Het commercieel aanbieden van kantoorruimte in D’n Liempdsen Herd 

- Het verzorgen van feesten en partijen in D’n Liempdsen Herd 

 

Het verbaast ons dat SPPiLL dergelijke activiteiten ontplooit, immers SPPiLL is een, ook 

door de gemeente Boxtel financieel ondersteunde organisatie die, in onze ogen niet 

(oneerlijk) moet gaan concurreren met het lokale bedrijfsleven. Bovendien past het in 

onze ogen een organisatie als SPPiLL niet om bezwaar te maken tegen het besluit van 

een gemeente (Sint Oedenrode) terwijl het gesubsidieerd wordt door een andere 

gemeente (Boxtel). 

 

Overigens zijn we wel van mening dat SPPiLL veel heeft bijgedragen aan de leefbaarheid 

van Liempde, maar het gaat ons nu om de begrenzing van de activiteiten.  

 

Gezien bovenstaande hebben we de volgende vragen: 

- Graag ontvangen we de overeenkomst tussen de gemeente Boxtel en SPPiLL 

waarin de gemaakt afspraken vermeld staan op basis waarvan SPPiLL een 

gemeentelijke bijdrage ontvangt. 

- Staat de gemeente Boxtel ergens financieel garant voor activiteiten en 

eigendommen van SPPiLL? Zo ja, dan ontvangen we graag het overzicht met 

garantstellingen met daarbij vermeld voor welke activiteit en/of eigendom 

- Welke begrenzing zit er aan de activiteiten van SPPiLL? Wat mag wel en wat niet?  

- Is het toegestaan dat SPPiLL concurreert met lokale ondernemers? En zo ja, vind 

u dat ook onwenselijk?  

- Wat is uw visie op de toekomstige relatie tussen SPPiLL en de gemeente Boxtel?  

 

Voor BALANS is het belangrijk dat SPPiLL niet concurreert met het lokale bedrijfsleven en 

zich in haar activiteiten beperkt tot de doelstelling van SPPiLL. Daarnaast zijn we van 

mening dat een organisatie die nu ruim 10 jaar bestaat financieel op eigen benen moet 

kunnen staan en geen structurele subsidie meer behoeft te ontvangen.  

 

Wij vernemen graag van u.  

 

Hoogachtend, 

 

Fractie BALANS 
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Ilse Schelle 


