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Onderwerp 
Schriftelijke vragen inzake Laga 

Bijlage Geachte heer De Wit, 

Namens Onafhankelijk Delft heeft u schriftelijke vragen gesteld aan het 
college (d.d. 05-06-2019) over Laga. Hieronder treft u het antwoord op uw 
vragen. 

1. LAGA is een onder-vereniging van het DSC en één van hun 
belangrijkste visitekaartjes. Kan ik de statuten of reglamenten van 
de DSC krijgen waarin de rechten en plichten van onder 
verenigingen staan? 

Bij de nieuwbouw van Laga heeft het DSC geen belangen of positie. De 
gemeente en/of Laga heeft bovendien geen toegang tot deze 
gegevens. 
Laga is ooit opgericht als een onder-vereniging van het DSC. Sinds 
begin jaren 2000 wordt er actief !eden geworven buiten het DSC, wat 
de vereniging op papier een open onder-vereniging maakt. In de 
praktijk is Laga een zelfstandige vereniging, met eigen !eden, bestuur 
en begroting. Beide verenigingen zijn financieel van elkaar 
onafhankelijk en hebben ook geen inzage in elkaars financiën. 

2. Vindt u ook dat DSC financieel eerder zou moeten bijdragen aan 
LAGA dan de burgers van Delft? Hoeveel bedraagt de bijdrage van 
DSC? 

Zoals aangegeven, heeft het DSC geen positie in dit dossier. 

3. Kan ik de laatste twee winst- en verliesrekeningen en/of balansen 
en eigen vermogen van het DSC ontvangen? 

Het DSC is zoals aangegeven geen betrokken partij. De gemeente 
en/of Laga heeft bovendien geen toegang tot deze gegevens. 
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4. Kan ik de laatste twee winst- en verliesrekeningen en/of balansen 
en eigen vermogen van LAGA en daaraan gelieerde rechtsvormen 
ontvangen? 

De verstrekking van de winst- en verliesrekeningen is niet mogelijk 
omdat dit de financiële belangen van Laga en daarbij betrokken 
natuurlijke personen en rechtspersonen schaadt. 
De Stichting Roeifaciliteiten Laga is de enige aan Laga gelieerde 
rechtsvorm met een substantieel eigen vermogen. Dit vermogen is 
opgespaard voor de nieuwbouw en is opgenomen in de normbegroting 
die vertrouwelijk voor u ter inzage ligt bij de Griffie. 

5. Wie wordt eigenaar van de nieuwbouw? 

Laga ( of een gelieerde rechtspersoon zoals de Stichting Roeifaciliteiten 
Laga). 

6. Is de totale concept normbegroting van de Nieuwbouw sluitend? 

Deze begroting ligt vertrouwelijk voor u ter inzage bij de Griffie. 

7. De€ 100.000 wordt besteed aan de optimaal mogelijke inpassing 
in het gebied Schieoevers? Wat verstaat u hieronder? 

U kunt bijvoorbeeld denken aan een bijdrage aan het netjes en 
hoogwaardig opleveren van de openbare ruimte rondom het pand na 
afronding van de bouw met (fiets)parkeren, het gebruik van historische 
klinkers, goede verlichting, groen en dergelijke. 

8. Blijft het pand van de oude locatie in eigendom van een aan Laga 
gelieerde entiteit? Zo ja, waarom? 

Nee. Het pand aan de Nieuwelaan wordt verkocht om de nieuwbouw te 
kunnen financieren. 

9. Wat is de waarde van het pand aan de Nieuwelaan 53? Is er een 
taxatierapport? 

Er is een vertrouwelijke, niet openbare taxatie. De taxatiewaarde is in 
de normbegroting opgenomen. 

10. Als het pand (aan een niet aan Laga gelieerde entiteit) wordt 
verkocht, hoe wordt het vermogen/de verkoopwinst aangewend 
voor de financiering van de nieuwbouw? 

De keuze hoe dit bedrag wordt aangewend is aan Laga. 

11. Welke bestemming voor de Nieuwelaan 53 heeft de gemeente dan 
wel Laga nu al op het oog? Aan welke scenario's is al gesproken 
binnen gemeente (horeca, fitness, evenementen)? 

De gemeente is geen directe partij in de verkoop van het bestaande 
pand. Het is aan Laga om te bepalen aan wie het pand wordt verkocht 
en aan de nieuwe eigenaar daarna voor welke bestemming het pand 
wordt ingezet. Het vigerende bestemmingsplan geeft de kaders. 
De gemeente en Laga trekken in de kernende periode gezamenlijk op 
om tot een gewenst programma profiel te komen voor deze plek. 
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12. Heeft de gemeente al contact gezocht met de belangenvereniging 
Zuidpoort en omwonenden over de toekomstige bestemming? Zo 
nee, waarom niet? 

De gemeente is geen directe partij in de afstoot van de bestaande 
locatie. Oat verandert uiteraard op het moment dat een nieuwe 
eigenaar besluit om de functie te veranderen en dit een wijziging van 
het bestemmingsplan met zieh mee gaat brengen. De gemeente en 
Laga trekken in de komende periode gezamenlijk op om tot een 
gewenst programma profiel te kamen voor deze plek, wij zullen 
belanghebbende daarbij betrekken. Op dit moment is dat proces nog 
niet opgestart. 

13. Bent u het met me eens dat de nieuwe beoogde bestemming 
positieve of negatieve invloed heeft op de verkoopprijs? Zal LAGA 
niet gaan voor de hoogst biedende? 

Het is aan Laga om te bepalen voor welke prijs zij haar huidige pand 
verkoopt. 

14. Loopt Delft niet weer een "Vermeer" risico effect zoals bij uw Stip 
voorganger bij de beveiliging Prinsenhof voor het Straatje, daar er 
niets in de SOK staat over mogelijk financieel nadeel? 

De ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouw zal - behoudens de 
genoemde bijdragen vanuit de provincie en gemeente - geheel 
geschieden voor rekening en risica van Laga. 

15. Zijn er Corporate financiers zoals bij de Nieuwbouw aan de 
Nieuwelaan 53? Voor welk bedrag? 

In de normbegroting is dit niet opgenomen. Laga zal dit wel nader 
onderzoeken. In het verleden is dit niet gelukt. 

16. Heeft LAGA een aanvraag van commerciële financiering bij een 
reguliere bank gedaan? En wat was het resultaat? 

Het is aan Laga om te bepalen op welke manier zij het bedrag voor 
nieuwbouw gaat financieren. 

17. Hoeveel ledengroei verwacht Laga op de nieuwe locatie nu ze op 
dit moment al een ledenstop (?) hebben? 

Nu heeft Laga circa 770 !eden met een ledenstop. De nieuwbouw geeft 
de mogelijkheid om te groeien naar circa 1000 !eden. 

18. Waarom biedt de gemeente geen lening aan? Aan Laga (met de 
nieuwbouw of andere activa (van de groep) gedeeltelijk als 
onderpand). Denk ook aan borgstellingen van de andere Laga 
entiteiten. 

Het is niet gebruikelijk en wenselijk dat de gemeente in dit soort 
gevallen een lening verstrekt. Bovendien zou dit in dit dossier ook niet 
de oplossing bieden. 
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19. Kunt u de concept normbegroting openbaar maken omdat het toch 
geen officiële status heeft en een hoop vragen zal wegnemen? Er 
gaat immers een aanzienlijk deel publiek geld in zitten en het 
publiek heeft daarom recht om te weten waar hun belastingcenten 
aan besteed worden? 

De normbegroting is opgesteld en voorbehouden aan de 
roeivereniging. Het openbaar maken van de normbegroting is niet 
mogelijk, omdat dit de financiële belangen en concurrentiepositie van 
de gemeente, Laga en andere betrokkenen zal schaden. Het bedrag 
waartoe de gemeente bereid is bij te dragen is met u gedeeld. 

Wij vertrouwen erop uw vragen met onze reactie voldoende te hebben 
beantwoord. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

ir. M.A. Huijsmans MCA l.b. 

, secretaris 

G.J. Born - Van den Berg Ls. 
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