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I oKober 2020

Aan de gemeenteraad

VERZONDENUUP'IT?,0?fi
7 oktober 2020
zl20/L07672/2r3os7
n.v.t.
U itvoe ringsafspra ken spo rtnotitie B loemerd On roe re nd Goed &
Sport B.V. (BOGS B.V.)en RCL

Geachte raad,

Via deze weg informeren we u over de uitkomsten van het onafhankelijke
onderzoek door het Mulier lnstituut naar de financiële haalbaarheid van de
afspraken - volgend uit de sportnotitie - met voetbalvereniging RCL en BOGS B,v.
en onze vervolgstappen.

Context
Kaders voor het sportaccommodatiebeleid, met als basis een gelijkwaardig en
transparant systeem voor afspraken met verenigingen, schetst de Nota sporten &
Bewegen 20L3 - 20L7. Een concrete uitwerking hiervan geeft de sportnotitie
'BewegingsruÍmte' (vastgesteld in februari 2oL6) met het zogenaamde
arrangementenmodel. Hiermee streven we onder andere naar het op afstand zetten
van beheer en onderhoud van gemeentelijke sportvelden. Een overgangsfase is
mogelijk waarin de kosten die de gemeente maakt voor het beheer en onderhoud
als huur bij een vereniging in rekening worden gebracht. op deze manier kent
Leiderdorp op termUn geen 'afhankelijke' verenigingen meer. RCL is volgens het
arrangementenmodel een afhankelijke vereniging. om RCL de stap naar vitale
vereniging te laten maken zijn afspraken gemaakt over het (geleidelijk aan)
verhogen van de huurprijs naar onderhoudskostendekkende huur. Als vitale
vereniging is RCL zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
velden.

O nafhankelij k onde rzoek
RCL en BoGs B.v. hebben aangegeven dat RCL in 2027 nog niet draagkrachtig
genoeg is voor de (eerste) huurverhoging. Ze hebben het college gevraagd artikel
4.L uit de huurovereenkomst van toepassing te verklaren dat zegt dat partijen met
elkaar in overleg treden indíen de financiële positie van BoGS B.V. hiertoe071 54 58 500
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aanleiding geeft. Om vast te kunnen stellen of aanpassing van de gemaakte

afspraken noodzakelijk is heeft het college - na afstemming met RCL en BOGS B.V. -
het Mulier lnstituut een onafhankelijk onderzoek naar de draagkracht van partiien

laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de gemaakte afspraak over het tijdspad om - door

middel van een huurverhoging in 4 jaar per L juli 2O2L - te groeien naar een vitale

vereniging financieel niet haalbaar is. Het rapport geeft aan welke scenario's er zijn

voor nieuwe uitvoeringsafspraken binnen de kaders van het beleid (sportnotitie

'Bewegingsruimte').

Besluit
Op 29 september 2020 hebben wij op basis van de conclusie uit het rapport dat het

originele voorstel voor de huurverhoging voor RCL en BOGS B.V. - in vier jaar vanaf

1, juli 2O2I - financieel niet haalbaar is, besloten met RCL en BOGS B.V. in gesprek te

gaan over een financieel haalbaar ingroeiscenario naar een vitale vereniging. We

denken hier in enkele gesprekken uit te zijn en zullen u hierover naar verwachting

uiterlijk maart 2021- informeren.

We gaan er met deze brief vanuit dat u voldoende op de hoogte bent gesteld van de

stand van zaken en de uitvoering.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,w':.a.'r'?é
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