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Voor het transformeren van de Sterrentuin wordt een extra krediet gevraagd van 
€600.000.  Met het beschikbare en eventuele extra krediet zal echter maar een 
gedeelte van het plan voor de totale verhuiscarrousel gedekt kunnen worden. In 
het raadsvoorstel worden al een aantal losse einden aangegeven met betrekking 
tot, bijvoorbeeld, de bibliotheek, het Leiderdorps Museum en Toverlei. D66 zou 
graag een meer compleet beeld krijgen van de totale extra kosten die al gemaakt 
zijn en nog gemaakt moeten worden om de volledige verhuiscarrousel te 
realiseren. Daarom vragen wij voor de volgende zaken, die ook met de 
verhuiscarrousel te maken hebben maar waarvan de financiële consequenties niet 
gespecificeerd zijn in het raadsvoorstel, concrete, geraamde of geschatte 
informatie over de kosten daarvan:

a) het blijven functioneren van de bibliotheek gedurende de werkzaamheden 
in de Sterrentuin (anders dan het in het raadsvoorstel genoemde 
doorverwijzen van gebruikers naar Leiden);

Samen met BplusC werken we voorstellen uit voor het in stand houden van de 
bibliotheekvoorziening tijdens de verbouwing. Een jaar lang geen vestiging in 
Leiderdorp –het doorverwijzen van leden naar Leiden-, zoals in het 
raadsvoorstel verwoord en de financiële consequenties daarvan is een van de 
opties die we uitwerken. Ook van het behouden van een bibliotheekvoorziening 
in Leiderdorp worden de financiële consequenties onderzocht. Zoals we in ons 
voorstel toezeggen, komen we met een voorstel hiervoor terug naar uw raad.  

b) toekomstige opslag en verenigingsruimte voor Toverlei;
Met Toverlei zijn we in gesprek over de toekomstige opslag en 
verenigingsruimte. Daarbij kijken we naar een oplossing in een gemeentelijke 
accommodatie, maar ook naar andere opties. De financiële consequenties 
daarvan hebben we nog niet in beeld, maar wij gaan er van uit dat de huidige 
budgetten (huisvestingssubsidie) toereikend zijn.



c) toekomstige huisvesting en opslag voor het Leiderdorps Museum;
Met het Museum zijn reeds twee overleggen geweest over mogelijke scenario’s 
in de tijdelijke en de definitieve situatie. We streven ernaar eind maart de 
oplossingsrichting te hebben en snel daarna uw raad een voorstel voor te 
leggen. Een van de scenario’s die we onderzoeken is het huren van een 
bedrijfsruimte voor het depot en het benutten van de ruimte die de Sterrentuin 
biedt om exposities te houden. Ook hier gaan we er van uit dat de huidige 
budgetten toereikend zijn.

d) extra huur van het Pluspunt gebouw gedurende de werkzaamheden;
Omdat de Sterrentuin nog niet gereed is als de huurovereenkomst voor de 
Splinterlaan afloopt, is het wenselijk deze te verlengen, omdat er geen 
gemeentelijke accommodatie geschikt is voor de activiteiten van de LVU en 
Incluzio. Met de verhuurder van De Splinterlaan is daarom gesproken over 
verlenging van de huurovereenkomst na april 2020. De verhuurder is bereid 
deze binnen de bestaande huurafspraken te verkorten van 5 naar 2 jaar.  

e) benodigde toekomstige werkzaamheden aan de Werf;
Aan de Werf worden alleen de hoogstnoodzakelijke werkzaamheden verricht, 
gericht op in stand houding. Krijgt het gebouw geen nieuwe bestemming, dan 
zullen deze zeer beperkt zijn. Voor noodzakelijk onderhoud zijn voldoende 
middelen beschikbaar in de voorziening onderhoud accommodaties.

f) verhoogde bouwkosten ten gevolge van het uitstel van de werkzaamheden 
in de Sterrentuin;

In de vertrouwelijke financiële bijlage wordt de kostenstijging als gevolg van het 
uitstel van de werkzaamheden weergegeven. Het gaat om verwachte 
bouwkostenstijging en toegenomen advieskosten onder andere als gevolg van 
aanpassingen aan en doorrekening van het nieuwe ontwerp. 

g) misgelopen inkomsten ten gevolge van de uitgestelde verkoop van 
gemeentelijk onroerend goed dat voorzien was in relatie met de 
verhuiscarrousel.

Er is geen sprake van uitstel van verkoop, omdat ook de uitvoering een jaar 
opschuift. Het uitgangspunt dat de opbrengst van de vrijvallocaties in mindering 
worden gebracht op de kapitaallasten blijft gehandhaafd. 


