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Geachte leden van de raad,

Op 16 juli 2019 hebben we besloten de exploitatieovereenkomst met Sportfondsen
Leiderdorp B.V. (hierna SFL)-voor het beheer en de exploitatie van de
gemeentelijke binnensportaccommodaties - in principe te verlengen met ingang
van 1 januari 2O2t tot en met 31 december 2025. Onlangs bereikten we met SFL

overeenstemming over enkele kleine tekstuele en inhoudelijke aanpassingen, die
we hebben vastgelegd in een addendum. ln deze brief informeren we u over de
overwegingen die aan de verlenging ten grondslag liggen.

Voorgeschiedenis
De gemeente Leiderdorp besteedt het beheer en de exploitatie van de
binnensportaccommodaties - zwembad De Does, sporthallen De Does en De

Bloemerd en gymzalen Hoftuyn, Klerkenhof en Zijlkwartier - sinds het begin van
deze eeuw uit aan SFL. De vigerende overeenkomst is per l januari 2O76, na

verlenging, aangegaan voor een periode van vijf jaar en loopt derhalve op 31.

december 2O2O af .

Aanleiding verlenging
Mochten we de exploitatieovereenkomst willen beëindigen, moeten we deze
minimaal één jaar vóór het einde van een vijfjaarsperiode, schriftelijk opzeggen. Om
deze reden zijn we vroegtijdig gestart met het vormen van een mening over hoe het
beheer en de exploitatie van de binnensportaccommodaties er na 31 december
2020 uit zou moeten zien. Gezien de tevredenheid over de huidige exploitant -
zowel wat betreft de prijs als kwaliteit - hebben we, in het licht van het (Europese)
aanbestedingsrecht, de (on)mogelijkheden voor het verlengen van de
exploitatieovereenkomst met SFL onderzocht. Pels Rijcken Advocaten concludeerde
in maart 2019 dat er geen juridische belemmeringen zijn om de overeenkomst,
zolang niet wezenlijk gewijzigd, te verlengen. Sleutelen aan de looptijd is
desgewenst echter niet mogelijk omdat dit een wezenlijke wijziging betreft.071 54 58 500
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