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Geachte leden van de raad,

0p 26 mei meldden wij u dat wij overeenstemming hebben bereikt met het bestuur 

van RCL over de financiering van een nieuw clubgebouw, de implementatie van de 

effecten van de sportnota 2013 in de begroting van RCL en de aanleg van twee 

kunstgrasvelden ter vervanging van twee grasvelden. Voor de aanleg van twee 

kunstgrasvelden stellen wij u op korte termijn voor een krediet beschikbaar te 

stellen. Onderdeel van de afspraken is ook dat de gemeente een kortlopende 

overbruggingsfaciliteit beschikbaar stelt. Met deze brief willen wij u in de 

gelegenheid stellen uw wensen en bedenkingen bij het verstrekken van deze 

kortlopende overbruggingsfaciliteit met ons de delen.

Financieel beleid 
Artikel 8 van de financiële verordening voor dat ons college uw raad in de 

gelegenheid stelt binnen vier weken zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het 

college te brengen van het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties 

groter dan Q 

De overbruggingsfacíliteít 
RCL zal haar nieuwe clubgebouw zelf financieren. Een deel van de benodigde 

investering ten behoeve van het clubgebouw wordt bancair gefinancierd, een deel 

met terug te vorderen en een deel met eigen middelen. Op dit moment 

beschikt RCL nog niet over alle benodigde eigen middelen. Zij verwacht deze 

middelen het komende sportjaar te genereren. RCL heeft ons laten weten wel graag 

spoedig te willen starten met het bouwproces. Tijdens de gesprekken die wij met 

RCL hebben gevoerd hebben zijn wij er op uitgekomen dat de gemeente gedurende 

een korte periode een overbruggingsfaciliteit beschikbaar stelt. Hiermee maakt de 

gemeente het voor RCL mogelijk om spoedig met het bouwproces te starten.

ln verband met de liquiditeitsplanning, een prognose van de inkomende en 

uitgaande geldstromen van een onderneming gedurende het bouwproces, stellen 
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wij een uit drie componenten bestaande kortlopende overbruggingsfacillteit ter 
waarde van maximaal 6 190.000 beschikbaar. De drie componenten zijn:

v uitstel van betaling van de verschuldigde bouwleges ad E 35.000 tot 
31 december 2017.

v bevoorschotting van de door RCL (na de bouwfase) van de belastingdienst 
terug te ontvangen ad maximaal E 106.500. Door middel van een akte 
van cessie wordt de vordering van RCL aan de gemeente overgedragen. RCL 
zal bij wijze van inspanníngsverplichting zo veel als mogelijk bevorderen dat 
de in de tweede helft van 2017 door de belastingdienst zal worden 
uitbetaald.

0 een kortlopende lening ad maximaal E 48.500. Deze wordt afhankelijk van 
de liquiditeitsplanning van het bouwproces op een nader in overleg tussen 

gemeente en RCL te bepalen moment uitbetaald en wordt uiterlijk op 

31 december 2018 aan de gemeente terugbetaald.

Hoe nu verder?
Graag vernemen wij uw reactie ten aanzien van het beschikbaar stellen van een 

kortlopende overbruggingsfaciliteit. Wij vragen u uw wensen en bedenkingen 

binnen vier weken aan ons college kenbaar te maken.

Vragen?
Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Heeft u 

echter nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Maurice 

Molenaar. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar op telefoonnummer 

5454 834 of via emailadres mmolenaar@leid j.

Hoogachtend,
bur eefster en wethouders, W 
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