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Eind februari komt er, dankzij enkele betrokken Leiderdorpers en organisaties, een voorstelling in 
Leiderdorp: ‘De Koning van het Weiland’. 
De VVD juicht het toe dat inwoners en organisaties zelf een en ander organiseren, zeker daar waar het 
een maatschappelijk onderwerp betreft. 
Wat wij ons echter afvragen is de rol van de gemeente in deze.
Deze voorstelling wordt namelijk gehouden in het openbaar toegankelijke deel van het gemeentehuis, 
maar voor deze gelegenheid niet meer vrij toegankelijk is omdat er een toegangsprijs van € 5 gaat gelden.
Onze vraag is mede ingegeven door het feit dat de gemeente de zaal, personeel, koffie en thee en ook 
subsidie heeft gegeven voor deze voorstelling. We vinden dat vreemd in combinatie met het heffen van 
een toegangsprijs voor toegang tot het gemeentehuis.
De VVD is van mening dat een gemeente geen zaalverhuurder is en dat de gemeente, indien zij iets wil 
faciliteren, dit uitstekend d.m.v. een subsidie mogelijk kan maken. Voorts zijn wij van mening dat het 
gemeentehuis een huis voor alle inwoners van Leiderdorp is en dat, indien daar iets informatiefs of een 
voorstelling wordt georganiseerd, deze vrij toegankelijk moet zijn voor al diezelfde inwoners. Er is in 
Leiderdorp gelegenheid genoeg om bij ondernemers een zaal(tje) te huren.

1. Is het college met ons van mening dat er in Leiderdorp vele mogelijkheden zijn om bij 
ondernemers een zaal of zaaltje te huren?

Antwoord: er zijn inderdaad diverse mogelijkheden om zaaltjes van verschillende afmetingen in Leiderdorp 
te huren. 

2. Is het college met ons van mening dat het om niet beschikbaar stellen van het Atrium inclusief 
personeel en koffie/thee oneigenlijke concurrentie kan zijn voor deze ondernemers?

Antwoord: Nee, het gemeentehuis is een open gebouw dat wij inzetten om de verbinding met 
maatschappelijke partijen tot stand te brengen. Van commerciële verhuur is geen sprake. Het gaat hier niet 
om een commerciële activiteit maar om een initiatief van Leiderdorpse vrijwilligersorganisaties zonder 
winstoogmerk. De organisatoren willen met de voorstelling het draagvlak voor weidevogelbescherming 
onder boeren en burgers van Leiderdorp en buurgemeenten vergroten.

3. Is het college van mening dat het geven van subsidie  voor een voorstelling die mensen tegen 
betaling toegang geeft tot het gemeente huis eigenlijk een beetje dubbelop is? Nu is er gratis 
ruimte, personeel en koffie/thee. Er is subsidie en toch toegangsgeld vragen voor een openbaar 
gebouw? 

Antwoord: Ja, daarom stellen wij de voorwaarde aan de subsidie dat er geen toegang geheven wordt. Wij 
zijn van mening dat het gemeentehuis een openbaar gebouw is en dat voorstellingen e.d. die in het 
gemeentehuis gehouden worden vrij toegankelijk moeten zijn.

Zo nee, waarom niet?

Antwoord: n.v.t.




