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In een artikel in het Leidsch Dagblad van 4 februari 2016 stelt de voorzitter van RCL dat deze 
een brief met vragen over de gevolgen van het sportbeleid aan de gemeente heeft gestuurd, 
maar daar echter nooit antwoord op heeft ontvangen. De brief van RCL, gedateerd 30 december 
2016 vindt u in de bijlage. 
 
In het coalitieakkoord lezen wij vervolgens het volgende: 
 
 Communicatie: 
 Willen we samen aan de slag dan zal de gemeente ook beter met de inwoners van Leiderdorp 
moeten gaan communiceren: hebben inwoners en gemeente van elkaar de boodschap 
ontvangen, begrepen en ook geaccepteerd? In de dienstverlening van de gemeente zal die 
vraag steeds belangrijker worden.  
 
 
LPL heeft de volgende vragen: 
 

1. Is het juist dat u deze brief heeft ontvangen? 
2. Zo ja, is het juist dat u deze brief niet heeft beantwoord? 
3. Indien dat het geval is: waarom heeft u deze brief niet beantwoord? 
4. Indien deze brief wel is beantwoord ontvangen wij graag een kopie van dit schrijven. 
5. Naast uw antwoord aan RCL ontvangen wij graag een antwoord op alle vragen gesteld in 

de brief van 30 december 2015. 
6. Hoe rijmt uw college de wijze van beantwoording van deze brief van RCL met het mooie 

streven betreffende communicatie als verwoord in uw coalitieakkoord? 
 
Antwoorden 
Wij hebben deze brief ontvangen naar aanleiding van een verzoek onzerzijds om te reageren op 
een concept van de notitie ‘Bewegingsruimte’. De brief is (nog) niet schriftelijk beantwoord. In 
reactie op de brief hebben wij in de eerste week van het nieuwe jaar telefonisch contact gezocht 
en gehad met RCL. Ons verzoek was om de reeds geplande afspraak over de (toen nog 
concept) notitie wél door te laten gaan. De reden daarvoor is dat wij in een gesprek effectiever op 
zoek kunnen gaan naar de verbinding dan via een (formele) briefwisseling en graag een goede 
relatie met RCL houden. Een gesprek biedt de mogelijkheid om zaken toe te lichten en te 
verduidelijken indien nodig. Voor RCL was een gesprek op 11 januari geen mogelijkheid meer; zij 



gaf te kennen de afspraak reeds uit de agenda’s verwijderd te hebben. Het bestuur zou in een 
volgende bestuursvergadering een gesprek met de gemeente alsnog overwegen. In dit 
telefoongesprek hebben wij duidelijk aangegeven dat vertraging van bespreking van de notitie 
door ons college echter geen reële mogelijkheid was, mede gezien onze afspraak met uw raad. 
De reactie van RCL is vanzelfsprekend meegenomen in de bespreking van de notitie in het 
college. Bij het toesturen van de notitie aan RCL hebben wij laten weten haar op korte termijn uit 
te zullen nodigen voor een gesprek over de notitie, de vragen die zij heeft gesteld en over het 
herzien van de bestaande gebruiksovereenkomst. Ter voorbereiding van dit gesprek zullen wij 
schriftelijk reageren op de gestelde vragen. Die brief zullen wij alsdan tevens ter beschikking 
stellen aan uw raad.  
 
Overigens gaat een groot deel van de door RCL gestelde vragen niet over de notitie zelf, maar 
over andere sportzaken (zoals welke afspraken de gemeente heeft met andere verenigingen, 
hoeveel middelen de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt voor de sport, welke kosten zij maakt 
voor de sportaccommodatie bij RCL en zo meer). Het merendeel van de antwoorden op die 
vragen is openbare informatie, te vinden in de Sportnota 2013-2017, de begroting, de notitie 
‘Bewegingsruimte’, de beantwoording van een raadsvraag van de VVD over de sportnota/RCL 
voor de raad van 2 november 2015 (onder agendapunt 3) en het overzicht dat wij vorig jaar aan 
uw raad hebben gestuurd. De contracten met andere sportverenigingen zullen wij in het BIS 
laten plaatsen, aangezien dit afspraken van de gemeente met private partijen zijn en zich 
derhalve zonder overleg met die partijen niet automatisch lenen voor openbaarmaking. 
 
Communicatie 
De aanpak van ons college is ons inziens geheel in lijn met het coalitieakkoord. Wij willen in 
gesprek met onze inwoners en maatschappelijke organisaties. In het afgelopen jaar zijn wij dan 
ook geregeld in gesprek gegaan met verschillende sportverenigingen. Ook de komende periode 
zullen wij dat blijven doen.  
 
 

https://www.leiderdorp.nl/bestuur_en_organisatie/beleid/sportnota_2013-2017/
http://programmabegroting.leiderdorp.nl/
https://www.leiderdorp.nl/bestuur_en_organisatie/beleid/sportnota_2013-2017/sportnotitie_bewegingsruimte/
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2015/02-november/20:30
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Politiek-Forum/2015/13-april/20:00/Sportnota-plan-van-aanpak-brief-van-het-college-d-d-26-februari-2015/
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