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Vraag nr.  : 98 
Onderwerp  : Voortgang RCL 
Vraagsteller: D66/Joost Kuggeleijn 
Datum  : 6 december 2016 
 
Op 4 oktober 2016 heeft het college de raad voor het laatst per brief geïnformeerd over de 
voortgang ten aanzien van de uitvoering van de afspraken tussen de gemeente en RCL over de 
realisatie van een nieuw clubgebouw. Omdat hier voor de gemeente een flink financieel belang 
mee is gemoeid – potentieel 1,9 miljoen aan garantstelling –, aangezien de rente inmiddels weer 
aan het stijgen is en omdat het voor de vereniging RCL ook daarom van belang is dat de 
gemaakte afspraken, liefst zo snel mogelijk,  worden nagekomen, heeft D66 de volgende vragen 
aan het college. 
 
1. Op 4 oktober 2016 is gemeld dat “de leden van de BOGS door de BNG zijn geaccepteerd 
als vertegenwoordigers”. Belangrijker echter is de vraag of de door BOGS/RCL voorgelegde 
businesscase door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) wordt geaccepteerd. Dit laatste is 
immers voorwaardelijk voor de garantstelling door de gemeente Leiderdorp. Hoe staat het met 
de aanvraag van BOGS/RCL bij de SWS? Is er al een goedkeurende verklaring? Zo nee, waarom 
niet en wanneer zal deze er wel zijn? 
 
De BOGS heeft recent de aanvraag bij SWS ingediend. De aanvraag is in goede orde ontvangen, 
alleen wegens drukte bij SWS, zal een verklaring nog een aantal weken op zich laten wachten. 
SWS is op de hoogte van de urgentie. 
 
2. Heeft RCL inmiddels voldaan aan de afspraak dat de vereniging haar bijdrage aan de 
BOGS zou overmaken? Dit was een voorwaarde voor de gemeente om het afgesproken 
voorschot betaalbaar te stellen.  
 
Op zondag 4 december hebben wij een geldleningsovereenkomst ontvangen tussen de BOGS en 
RCL. RCL maakt op 6 december de afgesproken bijdrage over. Wij gaan nu over tot het 
beschikbaar stellen van het afgesproken voorschot zoals is vastgelegd in het hoofdlijnen akkoord. 
 
 
 



 
3. In het overdrachtsdossier van wethouder van der Eng is te lezen dat de gemeente aan het 
onderzoeken is in hoeverre de stichtings-/vennootschapsstructuur (BOGS) die RCL in het leven 
heeft geroepen risico’s met zich meebrengt voor de gemeente. Is dit onderzoek inmiddels 
afgerond? En wat waren de uitkomsten? 
 
Na een negatief advies van SP71 hebben we hierover extern advies ingewonnen bij Jongbloed 
Fiscaal Juristen. Zij zien geen risico voor de gemeente om mee te werken (door onder andere 
garant te staan voor de lening bij de BNG) in deze constructie. Belangrijk argument hierin is dat 
de BOGS de nieuwe accommodatie naast RCL ook gaat verhuren aan een fysiotherapeut en een 
kinderopvang organisatie. 
 
4. Hebben de recente ontwikkelingen rondom de persoon van een van de leden van de 
BOGS invloed op het proces? Is het college hierover met de BOGS/RCL in gesprek? En welke 
insteek kiest het college hierbij? 
 
We zijn voortdurend in gesprek met de BOGS en RCL. Aanstaande woensdag 7 december spreken 
we elkaar weer. De recente ontwikkelingen rondom deze persoon hebben (tot nu toe) geen 
invloed op het proces.  


