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VERGADERING : College van Burgemeester en Wethouders   

DATUM : 18 mei 2021 
TIJDSTIP  : 9.30 
 
 
 
 

Openbare Besluitenlijst 
 
Aanwezig zijn:  
L.M. Driessen-Jansen Burgemeester 
W.N.A. Joosten Wethouder 
D.C.W. Binnendijk Wethouder 
D.B. van Woudenberg Wethouder 
E.M.M.A. Rijnders Loco Gemeentesecretaris 
     
  
  
 

BESLUITEN 
 

1  Opening, vaststelling van de agenda en mededelingen 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

2  Vaststelling van de openbare besluitenlijsten 11 mei 2021 
De openbare besluitenlijsten dd 11 mei 2021 is ongewijzigd vastgesteld.  

   

3  DIVERSE & INGEKOMEN STUKKEN 
 

 3.1 Publicatie : "Gemeente aan huis"  
Week 20 

 

    Voor kennisgeving aangenomen.  

 

 3.2 Collegememo : Kwartaalstatistiek Werk & Inkomen 
Q1 2021 
Het college heeft kennisgenomen van 
de kwartaalstatistiek Werk en 
inkomen Q1 2021. 
 

 

 

4  Regionale aangelegenheden / Gemeenschappelijke regelingen 
Geen bijzonderheden. 
 

5  OPENBARE BESLUITEN 
 

 5.1 Collegevoorstel : Gewijzigde afspraken met BOGS B.V. 

over huurprijsaanpassing 
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  Collegebesluit : 1. Akkoord te gaan met het wijzigen van 
de huurovereenkomst tussen de 
gemeente Leiderdorp en Bloemerd 
Onroerend Goed & Sport B.V. op de 
volgende punten: 
a. Uitstellen van de huurverhoging van 
1 juli 2021 naar 1 juli 2026; 
b. Verlengen van de doorlooptijd van 4 
naar 10 jaar; 
c. Bedrag huurverhoging verhogen van 
€50.000 exclusief btw naar €62.580 
exclusief btw. 
 
2. Akkoord te gaan met het vastleggen 
van de gewijzigde afspraken over de 
huurprijsaanpassing in een addendum, 
inclusief de kaders en uitgangspunten 
die gehanteerd zijn om te komen tot de 
gewijzigde afspraken. Het betreft: 
- de kaders in sportnotitie 
‘bewegingsruimte’ (vastgesteld in 
februari 2016) bestaande uit het 
arrangementenmodel waarbinnen 
gelijkwaardige en transparante 
afspraken met verenigingen gemaakt 
worden; 
- het uitgangspunt dat opties rondom 
vervanging door de gemeente 
Leiderdorp, zoals bijvoorbeeld het 
vervangen van een natuurgrasveld door 
een kunstgrasveld of het vervangen van 
conventionele verlichting door LED 
verlichting, niet meegenomen zijn als 
optie voor de BOGS B.V. om een 
kostenbesparing te bewerkstellingen. 
Zonder vervanging moet de gemaakte 
afspraak realistisch en 
toekomstbestendig zijn; 
- het uitgangspunt dat de begroting van 
voetbalvereniging Racing Club 
Leiderdorp (RCL) doorgerekend is met 
een jaarlijkse inkomstenstijging van 2% 
en een verwachte jaarlijkse 
kostenstijging van 1,2% om te kunnen 
komen tot een haalbaar scenario, wat 
overeenkomt met de aannames die het 
Mulier Instituut in het onderzoek heeft 
gedaan; 
- het schrappen van de zinsnede in 
artikel 4.1 van de huurovereenkomst 
“indien de 
financiële positie van BOGS B.V. daartoe 
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aanleiding geeft, gaan partijen hierover 
in 
gesprek’’ omdat de gewijzigde afspraak 
over huurprijsaanpassing 
toekomstbestendig en realistisch is. 
 

  Publieks- 

samenvatting 

: In het rapport ‘huurconstructie 
voetbalvereniging Leiderdorp: 
advisering over haalbaarheid 
overdracht van beheers- en 
onderhoudskosten (augustus 2020)' 
concludeert het Mulier Instituut dat het 
originele voorstel voor de 
huurverhoging voor Bloemerd 
Onroerend Goed & Sport B.V. (BOGS 
B.V.) – in vier jaar vanaf 1 juli 2021 – 
financieel niet haalbaar is. In september 
2020 besloot het college deze conclusie 
als uitgangspunt te nemen voor de 
gesprekken met BOGS B.V. en 
voetbalvereniging RCL over een wel 
realistische en toekomstbestendige 
afspraak, met als basis de scenario’s die 
het Mulier Instituut heeft geschetst. 
Met inachtneming van bestaande 
beleidskaders en geformuleerde 
uitgangspunten besluit het college de 
huurovereenkomst tussen de gemeente 
Leiderdorp en BOGS B.V. te wijzigen. Dit 
wijzigen betreffen het uitstellen van de 
ingangsdatum van de huurverhoging, 
het verlengen van de doorlooptijd van 
het ingroeipad en het bedrag van de 
huurverhoging wordt verhoogd. 

 

 

6  Sluiting 
 

   
De secretaris,      De voorzitter, 
 
H. Romeijn       L.M. Driessen- Jansen   

    


