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VERZONDEN 2 0 FEE. 2013 

Geachte leden van de Raad, 

Sinds maart 2012 is het werken met de Uitgangspunten eigendommenbeleid een feit en 

worden de verschillende accommodaties die de gemeente bezit bewuster geëxploiteerd. 

Daarmee zijn de financiële en maatschappelijke voordelen nog niet merkbaar. Dat vraagt tijd. 

En dat vraagt om (uitvoerings)beleid op de verschillende terreinen waarop we accommodaties 

inzetten. In deze brief laten we zien op welke gebieden we keuzes maken met consequenties 

voor verschillende accommodaties. En we informeren u hoe wij aankijken tegen de 

ontwikkeling van beleid voor de welzijns- en overige accommodaties. 

Inleiding 

In 2010 heeft er een inventarisatie plaats gevonden van alle gemeentelijke eigendommen. 

Doel hiervan was inzicht te krijgen van de totale omvang van de vastgoedportefeuille van de 

gemeente Leiderdorp waartoe zowel gebouwen als percelen behoren. Dit om een 

verbeteringsslag te kunnen maken in het financieel, administratief en bouwkundig beheer en 

om bewuste keuzes te kunnen maken over instandhouding, verwerving en afstoting. 

Aan de hand van deze inventarisatie zijn in maart 2012 de uitgangspunten voor het 

eigendommenbeleid bepaald. Deze uitgangspunten vormen de basis voor beleid waarin 

vastgoedobjecten een rol spelen: onderwijs, sport en welzijn. 

a. Denk niet in termen van functies, maar in activiteiten 

b. Stuur op een clustering van samenhangende ruimtelijke activiteiten 

c. Denk niet in termen van gebouwen, maar in omgevingen en netwerken 
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d. Maak een onderscheid in basisvoorzieningen en plusvoorzieningen 

e. Denk niet in termen van investering maar in duurzame exploitatie 

De uitgangspunten hebben ook een relatie met het grondbeleid dat op 18 maart in uw raad zal 

worden behandeld. 

Onderwijs 

Over wat er recent op onderwijshuisvestingsgebied speelt en welke keuzes het college daarbij 

heeft gemaakt, heeft u uitvoerig gediscussieerd in de commissie B&M van 21 januari van dit 

jaar. In de brief ontwikkelingen onderwijshuisvesting heeft u gelezen wat de consequenties 

zijn van de dalende leerlingenaantallen voor de scholen in de vier wijken van Leiderdorp. En 

we hebben u hierin geïnformeerd over de aanleiding en de gevolgen van de sluiting van 

basisschool De Driemaster voor de Brede School West, de Regenboog en de 

samenwerkingsschool in Voorhof. Tevens hebben we u geïnformeerd over de bezetting van 

de schoolgebouwen (leegstand) nu een meer intensieve samenwerking tussen de OBSG en 

PCSV niet van de grond komt. 

De discussie over de spreiding van leerlingen en het sluiten van schoolgebouwen is verplaatst 

naar 2014, als het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt geactualiseerd. Daarin zal ook 

worden ingegaan op de doordecentralisatie van huisvestingstaken van gemeenten naar de 

schoolbesturen vanaf 2015. In praktijk komt het er op neer dat de schoolbesturen ook 

verantwoordelijk worden voor wat voor het gemak het buitenonderhoud wordt genoemd. Het 

betekent dat vanaf dan het volledige onderhoud van de onderwijshuisvesting bij de 

schoolbesturen komt te liggen. 

Sport 

Op 4 februari van dit jaar stelde uw raad de nota Sporten en bewegen 2013-2017 vast. Hierin 

is de visie verwoord op het belang van sporten en bewegen voor de inwoners van Leiderdorp 

en op de exploitatie en het beheer van de sportaccommodaties. Een aantal zaken met name 

met betrekking tot de exploitatie en het beheer wordt nog in nauwe samenspraak met 

betrokken partijen nader uitgewerkt tot een resultaat dat voldoet aan de einddoelen van de 

nota. Uw raad wordt ieder kwartaal op de hoogte gebracht van de vorderingen die het college 

maakt. 



Welzijn 

Samen met de Uitgangspunten subsidiebeleid bieden de Uitgangspunten eigendommenbeleid 

handvatten op welke wijze gemeentelijke welzijnsaccommodaties ingezet kunnen worden als 

instrument om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. Hierbij is niet alleen een sluitende 

exploitatie van belang maar ook het maatschappelijk belang/rendement dat word gerealiseerd 

met het verhuren/exploiteren van een accommodatie. 

De Sterrentuin 

De Sterrentuin is een goed voorbeeld van hoe de Uitgangspunten eigendommenbeleid 

het denken over een accommodatie sturen. Omdat ons college met uw raad onzeker 

was over de exploitatie van het sociaal cultureel centrum op de langere termijn, 

hebben wij een onderzoek laten doen naar mogelijkheden om de exploitatie te 

verbeteren. In het rapport Optimalisatie beheer en exploitatie De Sterrentuin zijn we 

geadviseerd over de wijze waarop er meer activiteiten in De Sterrentuin kunnen 

plaatsvinden om beleidsdoelstellingen te realiseren en wordt ingegaan op de 

mogelijkheden om de accommodatie duurzamer te exploiteren. Naar aanleiding 

hiervan zijn we een overleg gestart met de gebruikers van De Sterrentuin om te komen 

tot een voorstel waarbij intensiever gebruik en verbetering van het beheer en de 

exploitatie van de accommodatie moeten leiden tot een hoger maatschappelijk 

rendement. De rapportage is u, met de door het college vastgestelde conclusies uit het 

rapport, toegestuurd. 

De Nota (Welzijns)accommodatiebeleid 

Bovenstaande ontwikkeling rond De Sterrentuin laat zien hoe we met/binnen het 

accommodatiebeleidskader aan het werken zijn. We gaan de afspraken over huur en erfpacht 

harmoniseren en de subsidiestromen transparant maken. Dat vraagt tijd, want we willen dit 

zorgvuldig doen door de gebruikers, die vaak al jarenlang op dezelfde vertrouwde wijze van 

een accommodatie gebruik maken, van begin af aan bij het proces te betrekken. 

Onze visie hierop luidt: Wij willen duurzaam beheerde (welzijns)accommodaties waar 

activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Hiermee handelen 

wij binnen de kaders die door uw raad zijn gesteld. Ook de doelstelling Hef accommoderen 

van activiteiten van lokale welzijns- en cultuurorganisaties, gericht op het bereiken van de 



gemeentelijke welzijns- en cultuurdoelen past binnen de kaders van het eigendommenbeleid 

en de Uitgangspunten subsidiebeleid die onlangs door uw raad zijn vastgesteld. 

Wij stellen voor dit kalenderjaar door gaan met het realiseren van de doelstelling, wat zal 

resulteren in een nota waarin we een toekomstperspectief voor de afzonderlijke 

accommodaties beschrijven en aangeven om welke reden wij een accommodatie in stand 

willen houden en op welke wijze wij deze duurzaam en kostendekkend denken te kunnen 

exploiteren. Vanaf april zullen wij u ieder kwartaal een stand van zaken notitie toesturen over 

de gesprekken met de gebruikers en de voorstellen die daar uit voort komen. 

Wij stellen voor om de aanpak die wij met het accommodatiebeleid voorstaan te agenderen 

voor een overleg met de werkgroep subsidiebeleid, omdat dit beleidsthema zoveel 

raakvlakken met het accommodatiebeleid heeft. Wij vernemen graag of u de meerwaarde van 

zo een afstemmingsoverleg ook ziet. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 

^M. Örièssen-Jansen 
burgemeester 


