Schriftelijke vraag art. 44
Reglement van Orde

Datum: 3 maart 2014

Aan de voorzitter van de raad

Vraagsteller: Len van Rekom (VVD) en Hanny Visser

Onderwerp:Financiële malaise SLTC

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden t.b.v. de gehele
raad.

Het is het College meer dan bekend, dat de SLTC in acute financiële nood verkeert. De onlangs
ontvangen collegeinformatiebrief wijst daar ook op. Uit diverse gesprekken die Pro Sliedrecht én
VVD met de SLTC heeft gevoerd is duidelijk naar voren gekomen dat de urgentie hoog is, hoger
dan het college ogenschijnlijk inschat.
Pro Sliedrecht en VVD zouden graag zo spoedig als mogelijk de volgende vragen beantwoord
krijgen:
1. De financiële situatie bij de SLTC is al maanden bekend. Waarom heeft het college niet
eerder getracht duidelijkheid te geven aan SLTC?
2. Welke oplossingsrichting heeft het college in gedachten om SLTC al dan niet te redden?
3. Welk tijdspad heeft het college hiertoe in gedachten?
4. Kunt u “schriftelijk” beantwoorden hoe de erfpachtconstructie met de gemeente en SLTC
in elkaar zit. Start, verloop en einde,inclusief cijfermateriaal, als ook de openstaande
schuld / betalingsachterstand.
5. Mag de raad deze informatie verwachten voor de vergadering van 11 maart, waar de
brandbrief als ingekomen stuk op de agenda staat.
6. Waarom heeft het college de achterstallige betaling van de erfpachtscanon niet
adequaat geind?
7. Is het college bereid met voortvarendheid alsnog onderzoek te doen naar mogelijkheden
van verplaatsing van SLTC naar het toekomstig recreatief knooppunt of de nieuwe
sportaccommodatie Benedenveer?
8. Is het juist dat SLTC in de afgelopen 10 jaar t.o.v. vergelijkbare verenigingen als Korfbal
en Voetbal minder subsidie heeft gekregen? Graag een specificatie per vereniging.
9. Hoeveel pacht of huur betaalt de voetbalvereniging per m²? Hoeveel pacht of huur
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betaalt de korfbalvereniging per m²?
10. Ingeval van faillissement van SLTC, kan de gemeente het vrijkomende erfpachtterrein
dan ontwikkelen als bedrijventerrein?
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