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Op het Sportcafé van 7 februari werd gesteld dat het nieuwe clubhuis van voetbalvereniging RCL 
er in september 2015 zou staan. Ook werd hier gesuggereerd dat dit met steun van de gemeente 
zou gebeuren. Enkele partijen hebben zich zelfs al uitgesproken voor die steun. D66 is nog niet 
zover en wil graag eerst de feiten kennen. 
 
Daarom heeft de D66-fractie de volgende vragen aan het college: 
 
1. Heeft RCL een concreet voorstel gedaan aan het college over hoe de hulp van de gemeente 
er zou kunnen uitzien? 
 
Ons college is continu in gesprek met de Leiderdorpse sportverenigingen, waaronder RCL. 
Tijdens deze gesprekken is nieuwbouw van het clubgebouw van RCL aan de orde gekomen. 
RCL heeft  echter (vooralsnog) geen concreet voorstel gedaan aan de gemeente. Wel is er 
gesproken over concept plannen van RCL.  
 
2. Zo ja, hoe ziet dat concrete voorstel er dan uit? Graag inclusief bedragen, indien voorhanden. 
 
Niet van toepassing, zie beantwoording vraag 1.  
 
3. Is het college voornemens de raad voor te stellen medewerking aan een dergelijk voorstel te  
verlenen? Graag hetgeen vermeld staat op pagina 12 van de Sportnota over de vervanging van 
clubaccommodaties én kleedkamers bij de beantwoording betrekken. 
 
Dit is op dit moment niet aan de orde. Overigens zijn wij wel bereid mee te denken met RCL.  
 
4. Als het college voornemens is om voorstellen te doen over medewerking is er dan rekening 
gehouden met de afspraken die in 1996 en 1997 zijn gemaakt naar aanleiding van de sportnota 
1996 en de specifieke afspraken over de accommodaties die destijds zijn gemaakt met de 
“Bloemerd verenigingen” zoals RCL? 
 
Ook hier geldt dat dit niet van toepassing is, zie antwoord op vraag 1.   
 



 

 

5. Als de antwoorden op de vorige vragen positief zijn, op welke termijn kan de raad dit voorstel 
dan tegemoet zien? 
 
Dit is niet aan de orde. 


