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Betreft: Huurkorting Sterrentuin, namens ondergenoemde organiasties. 

Leiderdorp, 6 mei 2015 

De huurders van ruimten in de Sterrentuin hebben kennis genomen van het besluit van uw raad om 

de huursubsidies met 15 % te verlagen.  Wij hebben er begrip voor dat er wellicht bezuinigd moet 

gaan worden en dat daar maatregelen mee gepaard gaan. 

Er zijn echter wel enkele opmerkingen te maken t.a.v. de uitvoering van dat voornemen. 

1. De meeste huurders zijn destijds zo goed als verplicht gesteld om te verhuizen naar de 

Sterrentuin. De huurkosten van de ruimten in de Sterrentuin zijn ruwweg een factor 3 hoger 

dan in de oorspronkelijke locaties  ( voor het Museum ca. € 45.000 versus.  € 15.000 ). 

2. De betreffende organisaties hadden een 100 % huursubsidie en bij de onderhandelingen in  

met ongeveer 4 successieve wethouders is bij voortduring afgesproken en bezworen dat de 

100% huursubsidie in stand zou blijven. Van enkele organisaties is recent het huurcontract 

stilzwijgend met vijf jaar verlengd onder ongewijzigde condities. 

Terugkomen op deze afspraken in combinatie met de inmiddels verlengde contracten kan 

aanleiding geven tot juridische stappen. 

3. De kale huur van de ruimten is destijds vastgesteld volgens de gemeente op basis van de 

investeringskosten – hoewel wij dat nooit hebben kunnen verifiëren – en lag en ligt op circa € 

250 a € 270 per m2. 

4. Inmiddels is de vastgoedmarkt totaal gewijzigd en ligt een redelijk en vergelijkbaar 

marktconform  huurtarief  in de orde van € 100 inclusief diensten.  

De nieuwe huurder SKL betaalt inmiddels een tarief naderend aan marktconformiteit. 

5. De organisaties ondervinden nadeel van de tekortkomingen van het gebouw, dat daardoor 

niet de beoogde waarde heeft. 

6. Het korten van de subsidie met 15 % betekent voor alle organisaties een forse terugslag. 

Sommige  organisaties worden teruggeworpen op een bestaansminimum of zelfs daaronder. 

De zo hard door de gemeente nagestreefde en inmiddels gerealiseerde samenwerking tussen 

de organisaties zal daarmee schade worden toegebracht omdat alle energie moet worden 

gericht op zelfbehoud. Deze maatregel werkt dus haaks op het gevoerde beleid van de 

gemeente om de Sterrentuin het culturele centrum van Leiderdorp te laten zijn. 

Bij het aanpassen van de huursubsidies waardoor organisaties zelf een deel van de huur moeten 

gaan opbrengen dient eerst een aanpassing van de huurtarieven  naar een marktconform niveau  

plaats te vinden op basis van een onafhankelijke vergelijking in de regio. De organisaties achten  

markconformiteit een absolute voorwaarde. 

Daarna zou met in acht neming van eerder gemaakte afspraken en contractcondities gekeken 

kunnen worden hoe en in hoeverre kortingen op de 100% huursubsidie kunnen worden gerealiseerd 

en zo mogelijk gecompenseerd. Dat kan overigens per organisatie verschillen. Het verdient 



aanbeveling om deze zaken te beoordelen in samenhang met de rapportage van de Sterrentuin-

kwartiermaker. 

 

Een andere optie zou kunnen zijn om organisaties te huisvesten in goedkopere locaties. Vrij gekomen 

ruimten in de Sterrentuin zouden dan commercieel verhuurd kunnen worden, hetgeen overigens 

marktconformiteit onafwendbaar maakt. 

Uiteraard zijn wij graag bereid om aan alle noodzakelijke stappen mee te werken. 

 

Namens: 

Leiderdorps Museum, 

Sociaal Cultureel  Werk 

Leiderdorpse Volksuniversiteit 

Theater Toverlei 

De Kinderkring 
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