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Leiderdorp, 29 februari 2016 
Onderwerp reactie op uw schrijven van 17 februari 2016 
Kenmerk :Z/14/006244/49890 

Geachte Mevr. Zantingh (beste Tineke),

Met enige verbazing hebben wij uw brief gelezen van 17 februari 2016. Hieronder zullen wij 
ingaan op de door u aangevoerde argumenten als reactie op onze eerdere correspondentie.

U geeft aan dat “wij het afgelopen anderhalfjaar regelmatig betrokken zijn geweest bij het 
opstellen van een stappenpian". Dit is feitelijk onjuist. immers, er is slechts een incidenteie 
bijeenkomst geweest waaronder die met het Mulier instituut. Tijdens het 
kennismakingsgesprek bleek al snel dat dit instituut nauwelijks tot geen ervaring had op dit 
terrein en dat- hoe feiteiijk en juridisch noodzakelijk ook enig referentiekader met andere 
gemeenten ontbrak. RCL is benieuwd hoeveel gemeenschapsgeld de gemeente aan dit 
instituut geheel onnodig heeft uitgegeven.

RCL heeft tot op heden uitsluitend schriftelijk gereageerd op het stappenplan. Ook hier is 
heiaas nauwelijks tot geen terugkoppeling van uw zijde op geweest. Daarnaast ontbrak 
iedere concreetheid in dit stappenplan.

Wij vinden het onbegrijpeiijk, maar bovenal onjuist, dat u in uw brief aangeeft dat wij "niet 
in zijn gegaan op uw uitnodiging voor 11 januari 2016". Er is anders dan in uw brief staat 
vermeld op 11 januari nooit een afspraak gepland voor een bespreking. Uw brief is op dit 
punt feitelijk en aantoonbaar onjuist.

De behandelend ambtenaar heeft tijdens mijn verblijf buiteniands geheel eenzijdig op 
ll februari eenzijdig pro forma een bespreking gepland, waarop ik tijdig per e-mail 
dinsdag 9 februari 2016 13:57 namens RCL ietterlijk heb gemeld:
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"Een afspraak op de 11de staat niet in mijn agenda genoteerd en het is binnen de hectiek van mijn 

praktük (na net uitje) voor rnij"helaas niet moge/ijk dit alsnog te plooien, waarvoor mijn excuses.Voorts 

leid ik uit 

de bijlage of dat de gemeente Leiderdorp eerst alsnog schriftelijk zal reageren onze brief 30 

december 2015) en dit heeft zoals bekend unaniem ook de voorkeur van ons bestuur, Dit mede gelet 

op het bijzondere gewicht (in financiële zin) van de Sportnota/Beleidsnotitie voor onze vereniging. stel 

voor die reactie van de gemeente Leiderdorp vooralsnog of te wachten en deze te bespreken binnen ons 

bestuur alvorens een afspraak voor overleg te plannen; dit lijkt voor een leder meest praktisch en 

efficiënt.

Los van het feit dat uw voorstel voor een bespreking zonder enig overleg eenzijdig is 

ingeschoten, was er op dat moment voor ons ook geen aanleiding om reeds op dat moment 

in gesprek te gaan, omdat wij meermaals helder hebben aangegeven dat wij eerst 

schriftelijk onze vele vragen beantwoord wilde zien. Eerst in de bijlage van uw brief van 17 

februari en na schriftelijke vragen van een van de fracties, reageert u op onze brief.

U geeft aan dat u niet zelf de pers heeft geïnformeerd, doch het nieuws via de vrije 

nieuwsgaring heeft geleid tot publicatie, nadat u reeds op 1 februari eerst de Raad had 

geinformeerd. Wij staan op het standpunt dat het van zorgvuldigheid en respect had getuigd 

indien u juist eerst de verenigingen zou hebben geinformeerd dan wel desgewenst onder 

embargo de verenigingen van tevoren had geinformeerd over het feit dat u eerst de 

gemeenteraad zou gaan informeren. Wethouder Sport, de heer van der Eng, heeft dit 

nadien mondeling ook erkend onder de oprechte en eerlijke toevoeging dat dit uiterst 

'ongelukkig en 'niet passend' is geweest. Het eerst uit de pers moeten vernemen dat de huur 

al dan niet 'geleidelijk' wordt verdrievoudigd is onjuist en vanzelfsprekend als wrang 

ervaren.

U geeft aan dat u RCL, ondanks de nieuwbouw en de daaraan voor RCL verbonden grote 

financiële gevolgen, niet anders kan behandelen. Dit is in strijd (aj met de nota bene door de 

wethouder Sport zelf zonder enige inhoudelijke toelichting of harde termijnlen) eveneens 

in het openbaar gebezigcle termen als 'geleidelijk' en 'maatwerk' alsmede met de door 

de behandelend ambtenaren in dit kader ondubbelzinnig gedane toezeggingen. ln lijn 

hiermede is destijds in ons schriftelijk voorstel voor de nieuwbouw aan het College als 

voorwaarde genoemd:
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0 de (gevolgen van de) Sportnota en de voorgenomen stoppen die daarin nu bekend zijn zullen grote 

impact hebben op de financiële huishouding bij RCL.Met name in de eerste periode van 10jaren.

Daarom wordt door bij' de te maken afspraken rekening mee gehouden en wordt in goed onderling 

over/eg besproken op we/ke wi/“ze en wanneer de implementatie/uitvoering van de sportnoto voor RGL 

haalbaar zal zijn en daarbij' uit te gaan van een later moment dan 2025;

Deze brief zenden wij in afschrift tevens aan de gemeenteraad, waardoor wij ons onthouden 
van het noemen van namen van ambtenaren die bij de onderhandelingen over de 
nieuwbouwgesprekken betrokken zijn geweest. De wethouder Sport blijft verantwoordelijk 
voor uitspraken die ambtenaren aan het bestuur van RCL in het bijzonder aan de heren 

Koen, Van Liere en ondergetekende hebben gedaan. De beide ambtenaren die namens de 
wethouder met ons spraken hebben in de laatste fase van de onderhandelingen in het kader 
van de nieuwbouw ronduit toegezegd dat uitstel van de sportnota voor RCL tot 2030 

2035 geen enkel probleem was, "als het maar een keer ging gebeuren". Wij houden ons vast 

aan die toezegging van de twee ambtenaren die namens de wethouder Sport met ons 

onderhandelden. l\/lede omdat deze uitspraken voor RCL belangrijk waren en zijn om in te 

stemmen met het akkoord over de nieuwbouw. Het is de eigen keuze van de wethouder 
geweest om persoonlijk niet deel te nemen aan de onderhandelingen, hetgeen wij overigens 

tot op de dag van vandaag betreuren.

Hetgeen u over een gelijke uitgangspositie is onbegrijpelijk. Kennelijk is een gelijke 
uitgangspositie nu iets geheel anders geworden, namelijk kennelijk 

0 "Gericht op de voorwaarden waaronder gebruik wordt gemaakt van de sportoccornmodotief'

Maar dit kon en kan toch niet bedoeld zijn met een gelijke uitgangspositie? De politieke 
discussies over een gelijkwaardige uitgangspositie werden volstrekt anders ingeschoten dan 
u het nu in een paar woorden door u onnavolgbaar -is verwoord.

Wij willen uw College er graag op wijzen dat de wethouder Sport diverse keren in het 

openbaar en tijdens bijeenkomsten met de gemeenteraad heeft aangegeven dat "het met 

RCL niet zo'n vaart zal lopen" en dat hij “alles zou doen om gezamenlijk de nieuwbouw in het 

jubileumjaar van RCZL te realiseren". RCL mag toch veronderstellen dat de wethouder Sport 

hiermede niet heeft bedoeld om 'geleidelijk' (vanaf 2017) de huurprijs maar liefst -te 

verdrievoudigen en (vanaf 2020) ook de benodigde investeringen aan RCL te laten (ij Dit dan 

ook nog onder de omstandigheid dat de wethouder Sport ook thans nog altijd niet heeft 
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zorg gedragen voor correcte invulling van het nota bene door hemzelf althans door uw 

College zelf geformuleerde gelijke uitgangspositie 

Op papier staat er nu geheel iets anders: namelijk dat "de trein in volle vaart naar haar 

eindstation toe raast". Streefdata/jaartallen worden alleen maar weer verder aangescherpt.

Dit komt ons op zijn zachtst gezegd bijzonder onsportief over.

Wij kunnen tot onze grote spijt niet anders concluderen dan dat als uw beleid voornoemd 

wordt uitgevoerd het bestaansrecht van RCL als voetbalclub in Leiderdorp tot in de kern 

wordt aangetast. Past dit in uw beleid voor Sport en Gezondheid?

De door u gevraagde bijdrage in relatie met de nieuwbouw is voor de vereniging en voor de 

leden niet op te brengen. Dit staat voor een ieder feitelijk vast. Een verdere 

contributieverhoging is mede gelet op de benchmark niet mogelijk en zal leiden tot een 

bijzonder ongewenste situatie waarbij voetbal in Leiderdorp een eiitaire sport gaat worden 

en onbetaalbaar voor velen. Onder meer de Leiderdorps jeugd geeft u alsdan aldus het 

naküken.

Hebben wij nog vertrouwen in een goede afloop? Wij zijn en blijven bereid met u in gesprek 

te gaan, maar dan zal de wethouder Sport het niet bij op zichzelf inhouolsloze woorden 

'geleidelijk' en 'maatwerk' moeten laten. Onze samenwerkingspartner Feyenoord heeft 

daar een mooi statement voor: geen woorden maar daden. Hopelijk is uw College hiertoe 

alsnog bereid.
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Met dank voor de door te besteden tijd en aandacht aan de inhoud van deze brief.

in afwachting, j 

Met vriendelijke 

Hoofdbestuur 
voor deze,

CM. (Kees) van der Burg 
voorzitter 
Bloemerd 2 
2353 JK LEIDERDORP 

RCL, de Club van Klasse!

vniam 
Leiderdnrpse Vnmbäßverenñgâng FZCL 57 5 Leidelršere 1 feiefrwrr 54+af) Q 
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