
Pagina 1 van 6  

Registratienr.: Z/18/073100/141064    Agendapunt  

 2019 raadsvoorstel   

 Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 15 januari 2019 

 

Onderwerp: 

 

aanvullend krediet 

Verhuiscarrousel Sterrentuin 

  

Aan de raad. 

 

 

 

*Z01D1F7C6C8* 
Beslispunten 

1 € 600.000 aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het transformeren van Sociaal cultureel 
centrum de Sterrentuin naar een Centrum voor ondersteuning, welzijn en kennis, cultuur en 
educatie; 

2 De reeds gemaakte advies- en projectmanagementkosten voor de renovatie en herindeling van 
de Werf toe te voegen aan het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin; 

3 Het volledige krediet voor de aanpassing Werf -€ 550.000- in te zetten als dekking voor het 
krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin; 

4 De nieuwe kapitaallasten van het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin voor 25 jaar te verwerken 
in de begroting vanaf 2021; 

5 Voor kosten waarin het financiële kader voor verhuizingen, inrichting en ICT uit 2017 niet 
voorziet, voorstellen af te wachten. 

 

1 SAMENVATTING  

In oktober 2017 stelde uw raad een investeringskrediet beschikbaar voor het transformeren van 

sociaal cultureel centrum de Sterrentuin naar een Centrum voor ondersteuning, welzijn en kennis, 

cultuur en educatie als ook een krediet het grondig verbouwen van het voormalige kantoor van 

Gemeentewerken (de Werf) voor de huisvesting van enkele culturele organisaties.  Deze 

investeringen kon de Verhuiscarrousel Sterrentuin worden gerealiseerd; een verhuizing van 

verschillende culturele organisaties uit de Sterrentuin en welzijns- en ondersteuningsorganisaties 

naar de Sterrentuin, waardoor onder andere het gebouw van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) aan de Karolusgulden en Doesmeer aan de Hoogmadeseweg vrij gespeeld zouden worden.  

Omdat medio 2018 duidelijk werd dat de verhuiscarrousel niet binnen het vastgestelde krediet kon 

worden gerealiseerd en omdat het college de nieuwe welzijnsorganisatie de gelegenheid wilde 

geven haar inbreng in het ontwerp te leveren, is de realisatie uitgesteld, zijn mogelijke besparingen 

en alternatieve scenario’s onderzocht en is het (nieuwe) plan opnieuw doorgerekend. 

Dat heeft geleid tot een op onderdelen aangepast ontwerp van de Sterrentuin en een 

heroverweging van aanpassing van de Werf. 
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2 Inleiding 

Al heel wat jaren is sociaal cultureel centrum (SCC) de Sterrentuin onderwerp van gesprek. De in 2008 

opgeleverde en in 2009 in gebruik genomen accommodatie rendeert onvoldoende, wat een doorn in 

het oog is van de Leiderdorpse politiek. Voorstellen om hier met de zittende huurders verbetering in te 

brengen vonden te weinig draagvlak. Een voorstel om het profiel van het SCC te wijzigen, hierbij andere 

huurders/gebruikers te betrekken en het project breder te trekken dan de Sterrentuin kreeg in 2016 

wel steun. Dat voorstel behelst meer dan alleen de Sterrentuin beter te laten renderen. Het beoogt 

doelmatiger om te gaan met de gemeentelijke (welzijns)accommodaties en vergemakkelijkt integraal 

en (daardoor) effectiever werken aan doelstellingen uit de sociale agenda op het gebied van preventie 

en ondersteuning. Het voorstel heeft daarnaast raakvlakken met onderwijshuisvesting (opvanglocatie 

de Buit), de bibliotheekvisie, het cultuur- en het subsidiebeleid. 

 

Voorgeschiedenis 

Op 29 maart 2016 is in het politieke forum een voorstel besproken om een plan te maken voor de 

herschikking van activiteiten (functies, organisaties) over de verschillende gemeentelijke 

accommodaties. De periode daarna is met een tiental organisaties gewerkt aan ‘de Verhuiscarrousel 

Sterrentuin’; het ontwerp voor een nieuwe Sterrentuin en een of meerdere ‘dislocaties’ voor 

activiteiten op het gebied van cultuur en educatie. Daar is een ontwerp uit voortgekomen voor de 

Sterrentuin en het voormalige kantoor van Gemeentewerken –de Werf, waarvoor de gemeenteraad in 

oktober 2017 een uitvoeringskrediet beschikbaar heeft gesteld. 

Toen door verfijning van het ontwerp en herberekeningen –onder andere door de snelle stijging van de 

bouwkosten- medio 2018 duidelijk werd dat het krediet ontoereikend zou zijn, is een periode ingelast 

om te zoeken naar besparingen in het ontwerp en naar alternatieve scenario’s. In deze periode heeft de 

aanbesteding van het welzijnswerk plaatsgevonden en zijn er op aangeven van de nieuwe 

welzijnsorganisatie Incluzio –in samenspraak met met name BplusC- nog enige wijzigingen in het 

ontwerp  doorgevoerd, dat daarmee definitief kon worden doorgerekend. 

Van een investering in de Werf voor Toverlei en het Leiderdorps Museum, ziet het college af, omdat het 

het niet verantwoord vindt zoveel te investeren. De kosten daarvoor zijn, eveneens door extra 

advieskosten en de bouwkostenstijging, toegenomen met €  400.000 naar € 1.300.000. Besloten is 

daarom de Werf niet te verbouwen en met Toverlei en het Museum alternatieven te zoeken voor hun 
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activiteiten, exposities en opslag/depot. Uw raad is hierover in een besloten bijeenkomst op 7 januari 

geïnformeerd. 

 

3 Beoogd effect 

De gezamenlijke huisvesting van de brede sociale basis, waar de nieuwe welzijnsorganisatie 

Incluzio en onder andere het JGT en CJG deel van uitmaken, zodat integraal en effectief gewerkt 

kan worden aan preventie en ondersteuning. 

 

4 Argumenten 

1.1  Sinds oktober 2017 hebben extra advieskosten, projectmanagementkosten, verhoging van de post 

onvoorzien en de marktsituatie gezorgd voor een stijging van de totale kosten naar €3.076.000; een 

verschil met de raming uit 2017 van € 592.000. 

Hiervoor kan het ontwerp gerealiseerd worden, waarin de wensen/eisen van Incluzio voor 

werkplekken en algemene ruimten (in samenspraak met BplusC) zijn meegenomen. Ten opzichte 

van het ontwerp uit 2017 is het aantal werkplekken zowel op de begane grond als op de verdieping 

toegenomen. De flexwerkgang op de eerste verdieping is versoberd. Verder is de indeling van de 

ruimte voor ontmoeting / de bibliotheek op de begane grond functioneler en beter toegankelijk 

geworden. Het aantal cursus/activiteitenruimten is gelijk gebleven. 

2.1 Deze kosten zijn feitelijk gemaakt ten behoeve van het project Verhuiscarrousel Sterrentuin en 

kunnen door deze aan het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin toe te voegen evenals de andere 

bijkomende kosten die hiervoor zijn gemaakt in 25 jaar worden afgeschreven. 

Deze kosten in één keer nemen is niet mogelijk, omdat hier geen dekking voor is. 

3.1  Door de reeds gemaakte advieskosten mee te nemen in het krediet Sterrentuin, kan het volledige 

krediet dat uw raad voor de Werf beschikbaar heeft gesteld vrijvallen en als dekking voor het 

(aanvullende) krediet dienen. 

In onderstaand overzicht wordt dit verhelderd. Het krediet Verhuiscarrousel  Sterrentuin wordt 

hiermee feitelijk verhoogd naar €3.165.000 en afgeschreven in 25 jaar. 

4.1 De nieuwe kapitaallasten worden vanaf 2021, het eerste jaar nadat de verbouwing is 

gerealiseerd,  in de gemeentelijke begroting opgenomen. 

Hoewel er per saldo € 115.000 meer krediet nodig is ten opzichte van de twee kredieten samen, 

ontstaat er zelfs een klein voordeel in de jaarlijkse kapitaallast. Dit komt omdat het krediet voor de 
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Werf in 20 jaar werd afgeschreven (levensduurverlenging) en het krediet Verhuiscarrousel 

Sterrentuin in 25 jaar (renovatie). 

 

5.1  Een uitname uit de reserve Sociaal Domein moet door uw raad worden geaccordeerd. 

€ 285.000 uit deze reserve is als mogelijke dekking aangegeven, maar kan zonder besluit van 

uw raad niet worden aangesproken.  

5.2 Recente ramingen laten geen kostenverhoging zien voor ICT en mogelijkheden van huurders om 

eigen middelen in te zetten voor verhuizingen in inrichting moeten nog worden onderzocht, 

maar het is aannemelijk dat voor de tijdelijke huisvestingssituaties, maar ook voor de definitieve 

huisvestingssituatie voor met name het Leiderdorps Museum nog kosten zullen worden 

gemaakt die niet passen binnen de maximaal € 285.000 uit de reserve sociaal domein die u 

hiervoor in oktober 2017 beschikbaar heeft gesteld. 

Uit een inventarisatie van ICT-eisen en raming voor de eenmalige en structurele kosten blijkt 

dat de gemeente met name voor het inrichten van de werkplekken (eenmalig) kosten zal 

moeten maken, maar andere (structurele) ICT-middelen naar verwachting in de exploitatie van 

de organisaties zitten.  

Door vertraging van het proces echter, zullen we naar verwachting langer gebruik moeten 

maken van het voormalig onderkomen van Pluspunt aan de Splinterlaan, wat extra huurkosten 

met zich meebrengt. Ook de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek (zie 5.3)  en de huisvesting 

van het Leiderdorps Museum zal kosten met zich meebrengen die in dit voorstel niet zijn 

gedekt.  

Op basis van de aanbieding die Incluzio hier voor 2019 voor heeft gedaan, is de verwachting dat 

aan het sociaal en facilitair beheer wel binnen het destijds geraamde bedrag invulling kan 

worden gegeven als alle organisaties naar de Sterrentuin zijn (terug) verhuisd en het budget 

voor de exploitatie van de accommodaties die zij achterlaten ‘meeverhuist’. 

 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Er is een mogelijk voordeel op de hoogte van de investering als gevolg van te verrekenen BTW. 

Het investeringsbedrag van €3.165.000 is voorzichtigheidshalve geraamd inclusief 21% BTW. Een 

deel van de BTW is mogelijk te verrekenen met de fiscus, maar dat is op dit moment nog niet te 

bepalen. Dit hangt onder andere af van de verhuurconstructie,  het feitelijke gebruik van de 
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accommodatie door de huurders en de verdeling van de verhuuroppervlakte per huurder. 

Huurders kunnen daarnaast zelf ook opteren voor met BTW belaste verhuur of juist niet. Indien 

gedurende de uitvoering blijkt dat er BTW te verrekenen valt wordt u daarover geïnformeerd. Het 

financiële effect dat zich dan voordoet komt tot uiting in een lager investeringsbedrag en lagere 

jaarlijkse kapitaallasten, die met een bestuursrapportage in de begroting worden verwerkt. 

 

5.1  Vanwege uw financiële verantwoordelijkheid voor de  instandhouding van de bibliotheek en de 

uitvoering van de bibliotheekvisie, zal een voorstel  voor de tijdelijke situatie aan u worden 

voorgelegd. 

Voor  de tijdelijke huisvestingssituatie van de bibliotheek (BplusC )worden verschillende scenario’s 

onderzocht, waaronder –voor de duur van een jaar- geen bibliotheekvoorziening in Leiderdorp. Dit 

is financieel de meest aantrekkelijke oplossing, omdat anders voor de duur van een jaar een 

gemeentelijke accommodatie geschikt moet worden gemaakt of tijdelijke huisvesting moet 

worden gehuurd. In dit scenario kunnen leden van de bibliotheek in de Leidse filialen terecht en 

wordt een bibliobus ingezet om leden die slecht ter been zijn tegemoet te komen. Ook de scholen 

die van de bibliotheek gebruik maken, wordt een oplossing geboden. Met de verhuizing en 

tijdelijke opslag van de boeken en het meubilair zijn kosten gemoeid die niet uit de reguliere 

subsidie van BplusC kunnen worden gedekt. Over de inzet van het personeel van BplusC in de 

tijdelijke situatie, zijn we nog met BplusC in gesprek. Voor de aanvullende subsidie die de tijdelijke 

situatie vraagt zal uw raad in de kadernota een voorstel worden gedaan. 

 

5.2 Met Toverlei en het Leiderdorps Museum wordt, nu het college besloten heeft de Werf hiervoor 

niet te verbouwen, gezocht naar alternatieven voor hun activiteiten. 

Toverlei en het Leiderdorps Museum zijn van het besluit van het college op de hoogte gesteld en 

zijn gevraagd mee te denken over een oplossing. Voor het oefenen en de voorstellingen van 

Toverlei  is ruimte in de Sterrentuin, maar over een verenigingsruimte en opslag  en de exposities 

en het depot van het Leiderdorps Museum wordt met beide nog gesproken. Mochten hier 

uitvoeringskosten aan verbonden zijn, dan zullen wij dit met uw raad bespreken en u hiervoor een 

voorstel doen. 

 
6 Communicatie 
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7 Financiën 

 
Financieel beeld aanpassing krediet Sterrentuin  Bedrag  

  Krediet Carrousel Sterrentuin  €   2.500.000  
Krediet renovatie Werf  €      550.000  

Totaal beschikbaar  €   3.050.000  

  Uitbreiding krediet Sterrentuin  €      600.000  
Vervallen krediet renovatie Werf  €     -550.000  
Overheveling gemaakte advieskosten Werf naar krediet Sterrentuin  €        65.000  

Extra benodigd krediet  €      115.000  

  Totale nieuwe investering  €   3.165.000  

  
  Jaarlijkse kapitaallasten 

 Kapitaallasten beschikbare kredieten  €      128.456  
Kapitaallasten extra benodigd krediet  €           -907  

Nieuwe kapitaallasten  €      127.550  
 
 
 

8 Evaluatie 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 


