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Na aanleiding van de brief van de gebruikers van de Sterretuin (bijlage) aan het college hebben 
we een aantal technische vragen. 
 

1. Wanneer is door de raad besloten de huursubsidie voor de huurders van de eerste dag te 
verlagen met 15%? 
Wij verwijzen hiervoor graag naar onze brief aan uw raad van 4 december 2014 
(bijgevoegd) waarin we ons voornemen om per 2016 de 100% huursubsidies met 15% te 
verlagen hebben toegelicht. De daadwerkelijke besluiten hierover worden nog genomen 
(subsidieprogramma 2016), waartegen de organisaties eerst een zienswijze en als zij zich 
niet  gehoord voelen bezwaar kunnen indienen. Organisaties doen een subsidieaanvraag 
voor 1 juni. We nemen doorgaans eind augustus een besluit over het concept-programma 
en een week of acht later als de zienswijzen zijn verwerkt, over het definitieve. Zoals we 
in zowel de individuele gesprekken als het gezamenlijke gesprek met alle huurders in de 
Sterrentuin hebben benadrukt, blijft het subsidiebudget beschikbaar. Wat we met de 
verlaging beogen is 
1. het in lijn brengen van deze subsidies met de uitgangspunten van het 
subsidiebeleid die door uw raad zijn vastgesteld. Activiteiten moeten bijdragen aan het 
bereiken van de gemeentelijke doelen. Wat we de Sterrentuinhuurders vragen is te laten 
zien / aan te tonen dat zij dit doen. De huisvestingssubsidie is, zo hebben we in de 
uitgangspunten vastgesteld, de verkeerde vorm om het beleidsdoel te bereiken. 
2. een stimulans inbouwen om meer inkomsten te genereren en/of om na te denken 
over efficiënter ruimtegebruik. Van een ruimte die je zelden gebruikt, maar die je 
aanhoudt omdat de huur toch 100% wordt gesubsidieerd, kun je de huur opzeggen. En je 
kunt kijken naar ruimte(n) die je zou kunnen onderverhuren. Dat vraagt ook een 
inspanning van de gemeente. We willen de verhuurstructuur zo inrichten dat organisaties 
iets winnen bij onderverhuur of efficiënter ruimtegebruik. En we willen kijken hoe we 
tegemoet kunnen komen aan de wens van de huurders om het tarief naar marktconform 
te verlagen. 
3. bewustmaking dat deze tijd vraagt om een andere houding van de gemeente 
jegens haar inwoners en andersom. De gemeente moet meer vertrouwen op wat de 
inwoner (zelf) kan  regelen en organiseren. Wij zijn ons bewust dat we de organisaties in 
De Sterrentuin nodig hebben om dit centrum tot een succes te maken. We zijn ook bereid 
daar subsidie voor te verstrekken en we gaan dit organiserend vermogen faciliteren met 
een maatschappelijk ondernemer. Van de organisaties vragen we een (maximale) 
inspanning om eigen inkomsten te genereren en om minder afhankelijk te worden van 
gemeentelijke subsidie. 
 
We hebben om dit toe te lichten gesprekken gevoerd met de huurders. We hebben erop 
aangedrongen dat zij gebruik konden maken van de kwartiermaker om te kijken waar 
‘winst’ te behalen valt door samen te werken, ruimte(n) te delen en onder te verhuren. 
Van de huurders zelf kwam het voorstel voor een marktconforme huur voor de ruimten 
waar ze zelf de huur voor op moeten brengen. Hiervoor hebben wij begrip getoond. Het 
laat zien dat organisaties meedenken. In een gebruikersoverleg dat we twee maanden 
geleden hebben georganiseerd en dat zeer goed bezocht is, werd hetzelfde dilemma van 
de hoge huur op tafel gelegd, maar ontmoetten we begrip voor ons standpunt. 



 
 
 
Hiermee geven we zoals voorgenomen op zorgvuldige wijze uitvoering aan het 
voornemen van de coalitie om afscheid te nemen van de 100% huisvestingssubsidies. 
Wij hebben er namelijk geen enkel belang bij dat de organisaties die De Sterrentuin 
maken financieel in de problemen raken. 

2. Per wanneer zou deze subsidiekorting ingaan? 
Zie de beantwoording van vraag 1 

3. Is de raad ooit geïnformeerd over het huurniveau in de betreffende contracten en het 
marktconforme huurniveau? 
De raad heeft voor ingebruikname van De Sterrentuin de middelen voor een dekkende 
exploitatie (huur en servicekosten) beschikbaar gesteld. Deze worden sindsdien als 
subsidie aan de huurders beschikbaar gesteld. Nu de 100% huursubsidie ter discussie 
staat en het marktconforme huurtarief aanzienlijk lager  is dan het kostendekkende dat 
we subsidiëren, vragen de huurders om aanpassing van dit tarief. 

4. Zo ja, wanneer en met welke stukken? 
In het rapport De Sterrentuin De bouw van een sociaal cultureel centrum: van euforie tot 
teleurstelling dat onlangs in uw raad is besproken, somt de rekenkamer op op welke 
momenten uw raad hierover geïnformeerd is en besluiten ten aanzien van de exploitatie 
heeft genomen. Ons overzicht zou geen andere informatie bevatten dan het rapport van 
de rekenkamer. 
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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 
Ir. Jos Gerrese 
Mei 2015 


