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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering.
Mededelingen:
De heren Jense, Henskens en Van Dam en mevrouw Hagenaars zijn afwezig.
ALS STEMMINGSNUMMER WORDT GETROKKEN HET NUMMER 19, MEVROUW KOOPMAN.
BIJ EEN EVENTUELE MONDELINGE STEMMING ZAL BIJ DIT NUMMER WORDEN
BEGONNEN.
2. Spreekrecht burgers
De volgende insprekers voeren het woord:
De heer Van Os – trainer bij V.V. Haaglandia
De heer Fens – Oud lid V.V. Haaglandia
De heer De Haas - voorzitter
De spreekteksten zijn toegevoegd aan het einde van het verslag.
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3. Vaststelling van de agenda.
Er zijn geen opmerkingen over de agenda.
DE AGENDA WORDT ALDUS VASTGESTELD.
4. Beëindiging gebruikersovereenkomst V.V. Haaglandia
De voorzitter stelt voor eerste het woord te geven aan de aanvragers van de
spoedraadsvergadering. Dat zijn leden van de fracties van BVR, CDA en OR. De voorzitter geeft
het woord aan de heer Braam.
De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- Dank voor het mogelijk maken van deze vergadering.
- Voor de vakantie is met spoed het besluit genomen om geen gebruikersovereenkomst aan
te gaan met Haaglandia. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met eerdere toezeggingen van een
collegelid om de vereniging een extra jaar te gunnen onder toezicht van een raad van
wijzen.
- Wat is de aanleiding om uiteindelijk geen gebruikersovereenkomst te sluiten.
- Wat is de reden om geen raad van wijzen bijeen te brengen.
- Heeft de gemeente de waarde van de opstallen betrokken bij de financiële afwegingen.
- Is het college met BVR van mening dat vanwege de waarde van de opstallen de gemeente
geen enkel financieel risico loopt bij verlenging van de overeenkomst.
De heer Mateman (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- Huidige gang van zaken is, ondanks de goede intenties, niet goed.
- Vanwege de vakantie is het niet mogelijk gebleken om een financieel plan tijdig rond te
krijgen. Het college gaat er nu vanuit dat er geen gedragen financieel plan komt. Kan
gesteld worden dat indien termijn wordt verlengd men er alsnog uit kan komen en zo
voorkomen kan worden dat de uitstaande schulden niet verloren gaan voor de gemeenten
en dat de spelers niet gedegradeerd zullen worden.
De heer Dijkhuizen (OR) maakt de volgende opmerkingen:
- Schetst de voorgeschiedenis van Haaglandia, voortgekomen uit RVC en Kranenburg.
- Gestart werd met twee financiële tegenvallers, door verduistering en het onthouden van
een vertrekvergoeding. Die situatie is de vereniging tot op heden niet te boven te gekomen.
- Wethouder Van Hemert heeft in mei de verwachting gewekt dat het college een verlenging
van de gebruikersovereenkomst zou toekennen. Dit is onbetrouwbaar bestuur te noemen.
- Verplichtingen en nadere afspraken maken zijn logisch gezien de situatie, maar een zeer
korte termijn om die te realiseren lijkt te suggereren dat het college nooit voornemens is
geweest Haaglandia een kans te geven.
- Haaglandia speelt nog steeds op de velden. Betekent dit dat stilzwijgend wordt verlengd.
- Hoogte WOZ-waarde. Is deze realistisch? OR is voorstander van het afschaffen van OZB
voor sportverenigingen. Wil het college dit onderzoeken.
- Wil het college bekijken of onder voorwaarde de gebruikersovereenkomst kan worden
verleend.
- Voor de raad van wijzen biedt de heer Dijkhuizen zich aan.
De heer Bolte (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- Het is de eerste keer dat de raad van reces terugkomt. Het is ook een bijzonder reden.
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De problemen van Haaglandia zijn al jaren oud. Al veel eerder had een oplossing moeten
zijn gevonden.
Het besluit van het college is duidelijk en hard. Het college is bevoegd, de raad kan het
college politiek bevragen.
Belangrijk te weten hoe het college tot zijn besluit is gekomen om geen overeenkomst af te
geven.
Binnen een jaar moet Haaglandia orde op zaken hebben gebracht. Dat was eerder het
standpunt. De financiële levensvatbaarheid moest aangetoond worden.
Gevraagd wordt de gespreksverslagen van de gemeente met Haaglandia aan de raad te
sturen.
Al bij de start zijn de financien punt van discussie geweest. Toen werd al gesteld dat de
vereniging financieel levensvatbaar moest zijn.
Gevraagd wordt waarom het college niet heeft gewacht op de reactie van het
Waarborgfonds op het verzoek van Haaglandia.
Vraag of het een rode kaart voor Haaglandia moet worden. Sport is zeer belangrijk voor de
jeugd. Heeft het college de ruimte om de vereniging nog een jaar respijt te geven.

Mevrouw Van der Horst maakt de volgende opmerkingen:
- Gesprek gehad bij V.V. Haaglandia. Was pittig, maar duidelijk werd dat de penningmeester
hart voor de zaak heeft.
- Eerdere wethouders hebben de problemen bij V.V.Haaglandia altijd gladgestreken. Dat kan
niet meer.
- OZB. Het gebouw van Haaglandia is enorm. Dat leidt tot hogere lasten. Over hoeveel geld
het nu bij Haaglandia. Vermoeden bestaat dat het om hoge bedragen het gaat.
- Vereniging kan de grote bedragen niet meer opbrengen. Er is zoveel jaar slecht financieel
beleid gevoerd. De vereniging heeft geen levensvatbaarheid meer. Zorg dat de kinderen
snel bij andere verenigingen worden ondergebracht.
De heer Dolmans (D66) maakt de volgende opmerkingen:
- Aan het hart dat dit aan de jeugdspelers verteld moet worden.
- De gemeente faciliteert de sport, het bestuur van de vereniging is als eerste
verantwoordelijk.
- Gevraagd wordt hoe de schuld van een half miljoen is ontstaan.
- Gevraagd wordt welke feiten bekend zijn geworden na het gesprek van 23 mei met het
bestuur waardoor is besloten geen gebruikersovereenkomst te sluiten.
- Gevraagd wordt of inderdaad tijdens het spel de spelregels zijn gewijzigd, zoals de
voorzitter van Haaglandia stelde.
De heer Van Dijk (GroenLinks) maakt de volgende opmerkingen:
- Hoe zit het met het besluit dat het college heeft genomen. Dit besluit is primair genomen op
basis van de financiële situatie bij V.V. Haaglandia. Het bestuur van de vereniging is voor
het ontstaan hiervan verantwoordelijk.
- Het college dient op zorgvuldige wijze met beslissing omgaan. Inzicht nodig in afwegingen
college.
- Aandacht wordt gevraagd voor de uitspraak van wethouder Van Hemert over het
vertrouwen dat hij heeft op een besluit van het college van verlenging van de
gebruikersovereenkomst. Uitgaande dat aan de voorwaarden kan worden voldaan. Uit het
ontbreken van overeenstemming met de schuldeisers en een financieel plan kan dat niet
worden afgeleid.
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De volgende vragen worden gesteld:
- Is sprake van een faillissement of niet?
- Ligt er een vastgestelde jaarrekening?
- Is er onderzoek gedaan naar de reden van de schulden
- Hoe groot is de schuld aan de gemeente en is erop afgelost.
- Is er een financieel plan? En iets anders dan de sale-lease back plan.
- Is er moeite gedaan om externe sponsoring te verkrijgen?
- Hoe gaat het verder met de spelers
- Wat wordt er gedaan met de velden en gebouwen na vertrek Haaglandia

De heer Fischer (GBR) maakt de volgende opmerkingen:
- Dank wordt uitgesproken richting de insprekers. Zijn hebben duidelijk aangegeven wat de
vereniging voor hen en de kinderen betekent.
- Juist vrijwilligers moeten goed ondersteund worden door de gemeente. De vraag is hoe ver
de steun van de gemeente moet gaat.
- De informatie vanuit Haaglandia is net eenduidig richting de raad en de problemen zijn al
zeer lang aan de orde.
- De vraag is wat er gebeurt met de jeugdleden indien de vereniging niet door kan gaan.
Jeugdleden zijn erg belangrijk.
- Sale-lease back constructie gaat niet lukken met een slechte betaler als Haaglandia.
- Bij failliet zal 500.000 EUR verloren gaan. Dat is erg zonde van het gemeenschapsgeld.
De heer Sterk (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- De problemen van Haaglandia zijn al oud. De problemen zijn niet sinds mei aan de orde,
maar hebben al lang de aandacht van gemeente en bestuur. Deze laatste is steeds niet bij
machte gebleken de problemen te kunnen oplossen. Het geloof in een oplossing begint op
te raken.
- De voorwaarden voor verlenging zijn belangrijk.
- Het college moet duidelijk maken op basis van welke informatie het heeft besloten om geen
verlenging van de gebruikersovereenkomst toe te kennen.
Reactie in eerste termijn van het college
Wethouder Dierdorp reageert als volgt:
- De problemen bij Haaglandia spelen al jaren. Het college is hier al jaren over in gesprek
met de vereniging.
- Er zijn waarschuwingen geweest, dwang bevelen, aanschrijving van opzegging huur in
januari. Daarop is in mei een reactie ontvangen in de vorm van een sale-lease back
constructie. Deze constructie bleek niet mogelijk vanwege het executioneel beslag dat op
de opstallen is gelegd.
- Op 26 april is het besluit genomen om de huur op te zeggen per 1 juli. Dat zag urgentie.
- Het bestuur heeft toen een gesprek met het college gevoerd. De positieve grondhouding
was bij het college aanwezig.
- Met de penningsmeester is gesproken over de eisen van levensvatbaarheid voor de club.
- Na 24 mei is intensief gesproken met Haaglandia met de intentie om voor 1 juli
duidelijkheid te geven. De vereniging is veel tijd gegeven.
- Begin juli is met verschillende partijen, o.a. KNVB en Belastingdienst, geconstateerd dat er
nog onvoldoende lag.
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De belastingdienst heeft aangegeven nog niet akkoord te kunnen gaan met een
crediteurenakkoord omdat er nog geen akkoord was van alle crediteuren op het voorstel tot
kwijtschelding van 50 tot 75% van de schulden.
Zonder dit akkoord is er geen uitzicht op een regeling voor de schuld van de vereniging van
meer dan een half miljoen Euro.
De club heeft toen duidelijkheid gevraagd vanwege de start van de voorbereidingen van het
nieuwe seizoen.
Het is onduidelijk hoe de schuld in een jaar kan worden gesaneerd. Indien een crediteur het
schuldbedrag terugeist zal de gemeente moeten ingrijpen. Dat kan en wil de gemeente niet
vanuit het gelijkheidsbeginsel.
Er komt daarom geen contract met de vereniging.
Er is sprake van een huuropzegging.
De jaarstukken 2015 van de vereniging zijn niet vastgesteld. Daar hebben de
belastingdienst en de gemeente nog vragen bij.
Sinds september 2015 heeft de gemeente geen huurbetalingen meer ontvangen.
Er is geen financieel plan op papier ingeleverd.
Er is geen zicht op schuldaflossing. Sponsoring is niet inzichtelijk gemaakt.
Sportverenigingen betalen is zeer laag bedrag aan huur, het is een vorm van indirecte
subsidie.
De vereniging heeft volgens de KNVB 500 in de competitie deelnemende spelers en
daarvan komen er 50 uit Rijswijk.
Toekomst. Belang van sport voor de jeugd is zeer belangrijk. Met de KNVB contact gehad
over oplossingen.

Wethouder Van Hemert reageert als volgt:
- Het verlies van een vereniging gaat de wethouder aan het hart. Daarom is het initiatief
genomen om met het bestuur in gesprek te gaan voor een doorstart.
- De positieve grondhouding vanuit het college om de mogelijkheden bekijken lag er.
- Ligt ook een verantwoordelijk naar andere verenigingen. Alle verenigingen worden
hetzelfde behandeld.
- De financiële situatie bij Haaglandia was echter slechter dan verwacht en daarom kan geen
verlenging van de gebruikersovereenkomst worden verleend.
Tweede termijn
De heer Braam (BVR) maakt de volgende opmerkingen:
- De beantwoording van het college is te beperkt. Nieuw is de tijdsdruk.
- Het college heeft te laat gehandeld en nagelaten de raad van wijzen in te stellen.
- BVR heeft altijd gesteld dat er niet teveel voorwaarden vooraf gesteld moesten worden
wilde een overeenkomst kans van slagen hebben.
- Het signaal van wethouder Van Hemert aan het bestuur op 23 mei is totaal anders dan het
besluit van het college op 24 mei. Het is duidelijk dat de communicatie vanuit het college
naar de raad en het bestuur van Haaglandia niet goed was.
- Het college heeft achter de rug van het bestuur met andere partijen gesproken dat is niet
netjes.
- Het is onwenselijk dat de teams verspreid worden over de regio.
- De waarde van de opstallen kan de schulden dekken.
- BVR wil dat Haaglandia 1 jaar de tijd krijgt om een meerjarig leefbaar perspectief op te
stellen. Daarom dient de fractie een motie in. Deze luidt als volgt:
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Motie Reddingsboei Haaglandia
De raad van de gemeente Rijswijk in haar vergadering bijeen op 26 juli 2016,
Constaterende dat:
-

Haaglandia voor een grote groep (jeugd) spelers een belangrijke plaats inneemt in
de regio en Rijswijk in het bijzonder;
De gemeente geen verhoogd risico loopt bij het voortbestaan van Haaglandia.

Overwegende dat:
1. Op 23 mei 2016 door èèn van de collegelid kenbaar is gemaakt dat het huurcontract
wordt verlengd;
2. De gemeenteraad op 24 mei 2016 genomen besluit van het college deelt met een
toevoeging van een financieel specialist.
Verzoekt het college:
1. Het genomen collegebesluit (einde huur) in te trekken;
2. Haaglandia 1 jaar, tot 1 juli 2017, de ruimte te geven om orde op zaken te stellen;
3. Eèn deskundige aan te wijzen die periodiek aan het college en Raad de voortgang
rapporteert.
En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend:
Ed Braam, fractie Beter voor Rijswijk
Jessica van Batenburg, fractie Beter voor Rijswijk
De heer Mateman (CDA) maakt de volgende opmerkingen:
- De rekeningencijfers zijn binnen van de vereniging. De wethouder heeft gezegd hier nog
naar te kijken. Waarom? Het besluit is al genomen.
- De crediteurenlijst is niet nog compleet wordt gesteld. Hier wordt nog naar gekeken stelt de
wethouder.
- De belastingdienst werkt nooit mee en maximeert altijd de cijfers. Daar moet je niet op af
gaan.
- De reactie van stichting Waarborgsom is niet afgewacht.
- Uit de reactie van wethouder Van Hemert wordt duidelijk dat er geen eensgezindheid was
in het college.
- Opzegging van de overeenkomst op korte termijn kan tot een afkeurende uitspraak van de
rechter leiden.
- Gesteld wordt dat het wenselijk is om met het bestuur van de vereniging om de tafel te
gaan om te kijken of tot een oplossing kan worden gekomen.
De heer Dijkhuizen (OR) maakt de volgende opmerkingen:
- Onderschrijft de opmerkingen van de heer Mateman.
- Uit de beantwoording wordt niet duidelijk waarom het college op 24 mei een totaal ander
besluit heeft genomen dan de heer Van Hemert 23 mei heeft uitgedragen.
- Gevraagd wordt waarom het college geen besluit heeft genomen op het bezwaar van de
vereniging op de OZB-aanslag.
pagina 6 van 10
27-2-2017 16:12

Niet-Vastgesteld verslag van de
vergadering van de

Forum Stadpril 2010

RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 26 juli 2016
om 20.00 uur.
-

De waarde van het onroerend goed wordt op 1,2 miljoen EUR gesteld. Als aan dit bedrag
wordt vastgehouden kan de gemeente de helft van de opstal kopen en Haaglandia alle
schulden aflossen.
OZB. Andere gemeente geven sportverenigingen een vrijstelling. Is dat ook voor
Haaglandia mogelijk.
De accommodatie van Haaglandia is voor de oprichting gebouwd onder supervisie van de
gemeente.
De gemeente loopt geen risico bij verlenging van de gebruikersovereenkomst. Het college
wordt daarom gevraagd het gesprek met de vereniging te hervatten.

De heer Bolte (PvdA) maakt de volgende opmerkingen:
- Het college houdt vast aan haar standpunt. Dat betekent dat er enkel verliezers zijn.
- Wethouder Van Hemert heeft verwachtingen gewekt bij de vereniging door te zeggen dat in
het college brede steun voor een oplossing was.
- Een oplossing moet binnen 1 jaar door de vereniging gevonden worden, juist omdat de
problematiek te lang heeft gelopen.
- De gemeente heeft te lang te problematiek getolereerd. Goed dat het college nu een besluit
heeft genomen.
De heer Dolmans merkt bij interruptie op dat de vereniging al in januari is geconfronteerd met de
opzeggen van de huur en pas in mei tot actie is overgegaan. Hoe weegt de heer Bolte deze feiten.
-

Aangegeven wordt dat dit zwaar wordt gewogen. In deze periode heeft de vereniging zich
onvoldoende gerealiseerd dat de gemeente beter bediend moest worden.
Een oplossing op de korte termijn is het uitgaan van de inzet voor verlenging met 1 jaar
onder strikte voorwaarden. Haaglandia verdient een kans.
Gevraagd wordt wat er nu gaat gebeuren omdat er geen besluiten worden genomen.

Mevrouw Van der Horst (fractie Van der Horst) maakt de volgende opmerkingen:
- Vanuit de vereniging is geen perspectief gegeven hoe de vereniging de problemen gaat
oplossen. Te lang is de vereniging door de gemeente de hand boven het hoofd gehouden.
- Gepleit wordt voor een duidelijk besluit. Haaglandia heeft zijn bestaansrecht verloren en
verdient geen verlenging van de gebruikersovereenkomst.
De heer Dolmans (D66) maakt de volgende opmerkingen:
- Constateert dat er in januari huuropzegging heeft plaatsgevonden en dat in de maanden
daarna weinig tot geen activiteiten bij Haaglandia hebben plaatsgevonden om hieraan iets
te doen.
- De gemeente loopt wel degelijk risico bij het opkopen van opstallen waar beslag op ligt.
D66 heeft er geen vertrouwen in dat de vereniging orde op zaken kan stellen.
- Opgeroepen wordt om er alles aan te doen om de spelers elders onder te brengen.
De heer Van Dijk (Groenlinks) maakt de volgende opmerkingen:
- Het proces zoals is doorlopen is zorgvuldig geweest en wordt gesteund.
- De beslissing en de gronden waarop deze is genomen wordt gesteund.
- Er ligt geen redelijk perspectief op structurele oplossing.
- Het is van belang dat spelers verder kunnen spelen.
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Gevraagd wat nu de reeele waarde van de opstallen is. Het ligt op de weg van Haaglandia
hiervoor een oplossing voor te leggen. Nu deze er niet ligt is de termijn hiervoor ook
verstreken.

De heer Fischer (GBR) maakt de volgende opmerkingen:
- De situatie speelt al zeer lang. Voorstanders zijn de bestuurders van het vorige college.
Toen is het ook niet gelukt.
- Vrijstelling van OZB. Klopt het dat de vereniging in het verleden vrijstelling heeft ontvangen.
- Risico voor de gemeente. In het voorstel van OR investeert de gemeente 6 ton in de koop
van de helft van de opstallen. Daar ligt een duidelijk financieel risico.
- Haaglandia had vanaf januari meer moeten doen ten aanzien van het verbeteren van de
financiën. Er is nu geen perspectief meer. Voorzien wordt dat de problemen zullen groeien.
Een verlenging van de gebruikersovereenkomst wordt daarom niet gesteund.
De heer Sterk (VVD) maakt de volgende opmerkingen:
- De schuld van de vereniging van 5 ton is te groot voor deze vereniging. De oplossingen zijn
kwijtscheldingen. Dat zijn zachte maatregelen die de kern van de problemen niet raken.
- Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Daarom wordt nu gekozen voor dit
duidelijke besluit.
Reactie in tweede termijn van het college
Wethouder Dierdorp reageert als volgt:
- Al jaren wordt druk op de vereniging uitgeoefend om tot financiële solvabiliteit te komen. Al
in 2014 is het college hier mee gestart.
- In januari 2016 is aangekondigd dat de huurovereenkomst zou worden opgezegd. De
vereniging heeft voldoende tijd gekregen. De vereniging heeft geen financiële toekomst die
objectief kan worden vastgesteld. Er is geen enkele solvabiliteit aangetoond.
- Het college heeft de verantwoordelijkheid om met degelijke verenigingen afspraken te
kunnen maken.
- Het college heeft gekozen voor de garantie dat de spelers komende seizoen elders kunnen
spelen.
- Opstal. Oplossingen hiervoor zijn te laat. Verder heeft de vereniging geen alternatieven
aangedragen.
- Waarborgfonds. Dat kost meer tijd is aangegeven. Voor die tijd wilde de vereniging al een
beslissing van het college.
- Opzegtermijn. De opzegtermijn is 2 maanden.
- Commissie van Wijze heren is een verantwoordelijkheid van de vereniging. Daar heeft het
college verder niets over gehoord.
- De gemeente heeft financiële experts aangeboden. De vereniging heeft deze hulp
afgeslagen.
- Kwijtschelding OZB. De gemeente heeft dit verzoek van de vereniging afgewezen. Een
eerder verzoek voor verlaging van de OZB is wel toegewezen.
- De gespreksverslagen zullen aan de raad worden gezonden.
- De motie wordt afgeraden omdat er geen zicht is om een financiële oplossing.
De heer Bolte verzoekt om een schorsing van 10 minuten.
De voorzitter schorst de vergadering voor 10 minuten.
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De voorzitter heropent de vergadering.
De voorzitter vraagt of voorafgaand aan de stemming fracties nog stemverklaringen willen
afgeven.
De heer Bolte (PvdA) geeft aan dat de fractie een verschillende afweging heeft gemaakt ten
aanzien van de motie. Een steunt de intentie van de motie.
De heer Mateman (CDA) geeft aan voor de motie te stemmen. Juist vanwege het feit dat de
gemeente geen financieel risico loopt.
De heer Braam verzoekt om een hoofdelijke stemming
De stemming is alsvolgt:
Koopman
(D66)
Kruger
(BVR)
Riezebos
(SP)
Mateman
(CDA)
Van Nunen (PvdA)
Paredes
(BVR)
Schutte
(SP)
Sonneveldt (GBR)
Stallenberg (D66)
Sterk
(VVD)
Alberts
(GL)
Van Batenburg(BVR)
Bentvelsen (BVR)
Bolte
(PvdA)
Braam
(BVR)
Van Dijk
(GL)
Dijkhuizen
(OR)
Dolmans
(D66)
Van Enter
(GBR)
Fischer
(GBR)
De Haaij
(VVD)
Van der Horst (FvdH)
Henskens
(VVD)

TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
TEGEN
VOOR
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN
TEGEN

De voorzitter concludeert dat de motie met 15 stemmen tegen en 8 stemmen voor is verworpen en
sluit de bespreking.
5. Sluiting
De VOORZITTER sluit de vergadering met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng.
Ongewijzigd vastgesteld door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn vergadering van 8 november 2016.
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RIJSWIJKSE GEMEENTERAAD
Gehouden op dinsdag 26 juli 2016
om 20.00 uur.

M.J. Bezuijen, voorzitter.
J.A. Massaar, griffier.
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