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betreft : Opzegging huurovereenkomst LSC Alecto

Geachte leden van de raad,

Met deze brief informeren wij u over ons besluit om de huurovereenkomst met de

Leiderdorpse Sportclub Alecto op te zeggen. Wij lichten toe waarom wij dit hebben besloten

en welke stappen wij zetten om een nieuwe overeenkomst met Alecto af te sluiten.

De huurovereenkomst
De gemeente Leiderdorp verhuurt vier hockeyvelden en een trainingsveld aan Alecto. De

huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 20 jaar en eindigt op 31 december

2016. Zij wordt steeds met een periode van tien jaar verlengd, tenzij zij minimaal eenjaar voor

het einde van deze periode schriftelijk wordt opgezegd door Alecto of de gemeente. Wij

zeggen de huurovereenkomstvóór het eind van dit jaar en per 'l januari 2017 op.

Nieuwe overeenkomst in lijn met gebruiksarrangementen
in de sportnota 2013-2017 staat dat de gemeente af wil van de historisch gegroeide

lappendeken aan regelingen en afspraken met verenigingen en toewerkt naar een systeem

dat gelijkwaardiger en transparanter ls. in dat kader werken wij aan het opstellen van een

aantal arrangementen voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties.

De belangrijkste reden om de overeenkomst op te zeggen is dat wij alle (aflopende)

overeenkomsten met sportverenigingen in lijn willen brengen met de gebruiksarrangementen.
Dat geldt dus ook voor de overeenkomstmet Alecto.

Het opzeggen van de huurovereenkomstbiedt ons de mogelijkheid een nieuwe overeenkomst

met Alecto af te sluiten die wel voldoet aan de gebruiksarrangementen.Nu is daar het

moment voor. Zeggen wij de overeenkomst nu niet op, dan is de gemeente voor de komende

tien jaar gehouden aan afspraken uit 1996. De eerstvolgende mogelijkheid om de

overeenkomst in lijn te brengen met het sportbeleid doet zich dan pas weer voor in 2026.
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Gesprekken met Alecto
ln de afgelopen periode hebben wij gesproken met Alecto over het opzeggen van de
overeenkomst. Alecto begrijpt waarom wij de overeenkomst op zeggen. Zij maakt zich
evenwel zorgen. Liever had Alecto gezien dat wij voor het opzeggen van de huidige
overeenkomst reeds een nieuwe overeenkomst per 1 januari 2017 waren overeengekomen.
Dat begrijpen wij. Omdat de gebruiksarrangementen nog niet gereed zijn, is dat echter niet
mogelijk. Hoe de nieuwe gebruiksarrangementen er precies uit komen te zien is Alecto nog
niet bekend, terwijl zij nu weet waar zij aan toe is. Wij zullen er alles aan doen om zo snel
mogelijk duidelijkheid te creëren en nieuwe afspraken te maken met Alecto. Dat Alecto ook de
komende jaren huurder is van de sportaccommodatie staat wat ons betreft volstrekt niet ter
discussie.

Planning
Eerder hebben wij uw raad laten weten de verwachting te hebben om de
gebruiksarrangernenten rond de jaarwisseling met alle betrokkenen te kunnen delenf Dat
betekent dat wij de komende maanden in overleg blijven met Alecto om een nieuwe
huurovereenkomst overeen te komen die past binnen de nieuwe gebruiksarrangementen.

Wij gaan er zonder meer van uit dat wij voor de zomer van 2016 in samenwerking met Alecto
een nieuwe overeenkomst af zullen sluiten, zodat er geen vacuüm ontstaat. De vigerende
huurovereenkomst loopt immers tot 1 januari 2017. Mocht het - tegen onze verwachting in -

niet lukken om voor 2017 een nieuwe overeenkomst af te sluiten, dan zijn wij bereid om
overbruggingsafspraken te maken met Alecto om de geplande vervanging van twee velden in
2017 doorgang te kunnen laten vinden.

Heeft u nog vragen?
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Heeft u nog vragen over
deze brief, dan kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Maurice Molenaar op
telefoonnummer (071) 54 54 834 of via e-mailadres rn.rnolenaar@leiderdorg.ni.
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1 via de schriftelijke beantwoording van de raadsvragen vande VVD, mondelingtijdens de

raadsvergadering van 2 november en ook tijdens behandeling van de begrotrngeraad.


