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1. Welke criteria heeft het college gebruikt bij de beoordeling van de het plan van RCL? Welke 
risico's gaat de gemeente dragen en wat is het risico op precedentwerking? 

 
Het voorliggende plan hebben wij getoetst aan landelijke wet- en regelgeving, het coalitieakkoord 2014-
2018 Van meepraten naar meedoén en gemeentelijk beleid (in casu financieel beleid, grondbeleid en het 
sportbeleid). Wat het sportbeleid betreft: de hoofddoelstelling van de sportnota is dat sportverenigingen 
zelfstandig kunnen functioneren. Uit de financiële doorrekening van het plan van RCL blijkt dat zij een 
nieuw clubgebouw volledig zelfstandig kan bekostigen. 
 
De gemeente loopt een risico, mocht RCL niet in staat zijn de geldlening op de afgesproken wijze terug te 
betalen. Om dit risico te beperken wordt aan een eventuele garantstelling een aantal voorwaarden 
verbonden, waaronder het vestigen van een hypotheekrecht. De vraag is echter of de opbrengst van een 
eventuele executie de hoofdsom van de geldlening zal afdekken, met name omdat het type onroerend 
goed relatief moeilijk te verkopen zal zijn.  
 
Het plan gaat uit van een 100% garantstelling door de gemeente. Zoals wij in onze brief van 23 juni lieten 
weten is dit in strijd met het garantstellingenbeleid. Dit kan een precedent scheppen voor toekomstige 
(sport)verenigingen in Leiderdorp die geldleningen willen aantrekken.  
 
Naast bovengenoemde risico’s omtrent het mogelijk verlenen van een garantstelling kan het aanleggen 
van sierbestrating rondom het clubgebouw ook een precedentwerking hebben. Deze kan verder reiken 
dan alleen de Leiderdorpse sportorganisaties. Bovendien is niet alleen de aanleg, maar ook het 
onderhoud ervan duurder dan reguliere bestrating. 
 

2. Welke garanties zijn er m.b.t. tot het gebruik door derden en de samenwerking met 
maatschappelijke partners als het gebouw er eenmaal staat? Maken college en RCL daar 
afspraken over? 

 
Indien wij besluiten RCL te ondersteunen in de vorm van een garantstelling voor een geldlening zou 
sprake kunnen zijn van staatssteun aan de kinderopvang.  
 
Wanneer het gaat om een directe huurrelatie tussen de gemeente als verhuurder en een kinderopvang 
als huurder, waarbij een marktconforme huurprijs wordt gerekend, is geen sprake van staatssteun. Bij 
een indirecte huurrelatie moet ervoor worden gezorgd dat de kinderopvang geen voordeel krijgt ten 
opzichte van andere kinderopvangorganisaties.   
 
Als wij besluiten een garantstelling te verlenen verbinden wij daar daarom de voorwaarde aan dat door 
RCL (of een op te richten stichting, BV of investeringsmaatschappij) bij de kinderopvanginstelling en 
zorgpraktijk (voorgenomen) en eventuele toekomstige huurders een marktconforme huur in rekening 
brengt.  



 
Stichting Waarborgfonds Sport stelt als opschortende voorwaarde voor het verlenen van een borgtocht 
dat RCL de huurinkomsten door middel van langjarige contracten aantoont. Ondanks de overleggen van 
langjarige huurovereenkomsten loopt RCL enig risico, bijvoorbeeld wanneer de (voorgenomen) huurders 
lagere huurprijzen bedingen of de huurovereenkomsten opzeggen. De gemeente maakt met RCL geen 
afspraken over de exploitatie van ruimten, anders dan dat aan een marktconform tarief wordt 
doorberekend.  
 

3. Heeft RCL onderzocht of SWS akkoord zijn gegaan met een hogere lening dan 1,7 miljoen euro?  
 
In de gesprekken die wij tot het moment van de aanvraag (8 juni 2015) met RCL hebben gevoerd heeft zij 
ons laten weten dat zij (nog) geen aangepaste aanvraag heeft ingediend. RCL heeft evenwel het 
vertrouwen uitgesproken dat Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een positief besluit neemt op een 
aanvraag om borgstelling voor een geldlening van € 1.900.000,-. 
 
Wij verbinden aan een eventuele garantstelling de voorwaarde dat SWS medeborg staat voor een door 
RCL af te sluiten geldlening van welk bedrag dan ook.  
 

4. Kan de raad, in vertrouwen, de financiële onderbouwing ontvangen die bij de gesprekken tussen 
RCL en gemeente is gebruikt? 

 
Wij zullen de financiële documenten (de meerjarenbegroting, liquiditeitsbegroting en de financiering van 
het nieuwe clubgebouw) in het BIS plaatsen.  
 

5. Heeft RCL op dit moment schulden of betalingsachterstanden bij de gemeente? 
 
Op dit moment heeft RCL geen schulden of betalingsachterstanden bij de gemeente. 
 

6. Welk deel van de €200.000,- voor buitenruimte en verhuiskosten is reeds gedekt in de begroting 
en welk deel nog niet? 

 
Een bedrag van € 80.000 voor de herinrichting van de buitenruimte is gedekt binnen de begroting. Nog 
geen dekking hebben wij gevonden voor het bedrag van € 120.000 dat wij maximaal beschikbaar stellen 
voor drie porto cabins gedurende de bouwperiode. Wij zullen de raad in 2016 dit voorleggen door middel 
van een begrotingswijziging.  
 

7. Hoe verhoudt zich een eventuele financiële bijdrage van de gemeente tot de regels voor 
staatssteun  en de wet markt en overheid? 

 
Uit de gesprekken met RCL, de financiële doorrekeningen én het positieve besluit van Stichting 
Waarborgfonds Sport om een borgstelling te verlenen blijkt dat RCL de benodigde financiering zelf kan 
bekostigen. Er is dan ook geen reden voor een eventuele financiële bijdrage. 
  
De mogelijkheden van rechtstreekse financiële ondersteuning door de gemeente, zo blijkt uit juridisch 
onderzoek, zijn bovendien zeer beperkt. Bij directe financiële hulp van de overheid aan een organisatie is 
doorgaans sprake van  staatssteun. Staatssteun is onder een aantal voorwaarden vrijgesteld van 
meldplicht bij de Europese Commissie: de sportaccommodatie staat open voor meerdere gebruikers en 
de steun wordt op een transparante en niet-discriminerende basis verleend1.  
 

                                                      
1
 Lid 6 van artikel 55 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV): 

Iedere concessie of iedere andere vorm van toewijzing aan een derde om de sportinfrastructuur of 
multifunctionele recreatieve infrastructuur te bouwen, te moderniseren en/of te exploiteren, vindt op open, 
transparante en niet-discriminerende basis plaats, rekening houdende met de geldende 
aanbestedingsregels. 
  



Het verstrekken van een financiële bijdrage aan RCL zonder dat daar een beleidskader onder ligt kan een 
precedent scheppen. Dit betekent dat ook andere Leiderdorpse (sport)verenigingen aanspraak kunnen 
maken op een gemeentelijke bijdrage bij het realiseren van een nieuw clubgebouw.  


