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Geachte leden van de raad,

De onderhandelaars voor de nieuwe coalitie hebben ons college verzocht om uw
raad, aanvullend op de brief die wij u hebben gestuurd over de stqnd van zoken
Ve r h u i s ca r ro u s e I Ste rre nt u i n (Z/ L7 / O539 45 / 178999 ), o nd e rl igge n d e cijfe rs te doe n

toekomen aan de hand waarvan de onderhandelaars hun oordeel over de
Verhuiscarrousel hebben gevormd. Aan dit verzoek voldoen wij graag.

PMR

Wij hechten eraante motiveren waarom deze cijfers niet in onze brief zijn
opgenomen. Kortgezegd bestaat er over deze cijfers nog onvoldoende zekerheid.
Om die reden waren ze ook nog niet in de bestuurlijke driehoek, zoals we die
noemen, besproken. ln de driehoek bespreken bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk
opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer de voortgang van een project en de te
zetten vervolgstappen. ln het project de Verhuiscarrousel is dat niet anders. Het
financiële plaatje moet nog gecompleteerd worden en is nog niet rijp voor
bespreking.

De cijfers
. Voor het aanpassen van de Werf voor de inhuizing van Toverlei en het

Leiderdorps Museum heeft uw raad € 550.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag
was exclusief (achterstallig) groot onderhoud aan de brandweerkazerne en de
Werf, wat op € 370.000 is geraamd. We verwachten dit te kunnen dekken uit de
voorziening onderhoud accommodaties, die op dit moment wordt
geactualiseerd. ln het raadsvoorstel van 9 oktober 2017 hebben we dit bij de
financiële onderbouwing reeds gemeld. Pas als de actualisatie gereed is, is hier
zekerheid over.

. Het aanpassen van de Werf wordt, zo we het nu hebben geraamd, om
verschillende redenen waaronder het aantrekken van de bouwmarkt, maar ook
het installatie(advies)werk een stuk duurder. Het aanpassen is om die reden
€ 300.000 hoger geraamd. Dit inzicht dwingt ons om ten oonzien von de
huisvesting von het Leiderdorps Museum en Toverlei ondere071 54 58 500
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oplossingsmogelijkheden in beeld te brengen en door te rekenen, schrijven we in
de brief aan uw raad, met als doel om binnen de geraamde kosten te blijven.

We hebben tijd nodig om een alternatief uit te werken en uw raad een

onderbouwd voorstel voor te kunnen leggen.

De geactualiseerde raming voor de herinrichting van de Sterrentuin komt ook
€ 300.000 hoger uit. Deze zijn voor het belangrijkste deel te verklaren uit het
aantrekken van de mark! een kostenstijging waar we geen invloed op hebben.

Dat betekent evenwel niet dat we ons niet genoodzaakt voelen om binnen het
huidig programma van de Sterrentuin te bezien waar we kunnen besparen. De

geactualiseerde raming dwingt ons, met de organisaties die er gehuisvest gaan

worden, te kijken waar er mogelijk zonder afbreuk te doen aan het concept
bespaard zou kunnen worden.
Het laatste cijfer waar de coalitie haar heroverweging op baseert, is € 100.000

voor tijdelijke huisvesting. Dit is een ruwe schatting van wat het tijdelijk
huisvesten van met name de bibliotheek(functie) kost. Zoals in de brief staat,

zijn we nog met BplusC in overleg over de minimale variant waarin de

bibliotheek de driekwart jaar durende tijdelijk situatie haar functies kan

uitvoeren. Ook hier is de inzet om de kosten terug te brengen.

Tenslotte
Er dient op korte termijn meer zekerheid te komen over de onderhoudsvoorziening
accommodaties. Daarnaast dienen we onderzoek te doen naar mogelijke
alternatieven voor de Werf en een passende oplossing te vinden voor de tijdelijke
huisvesting van de bibliotheek.
En het onderzoek naar de opbrengsten van de vrijvallocaties dat op dit moment
loopt, moet worden afgerond. De vrijvallocaties brengen, door diezelfde

aantrekkende markt, mogelijk meer op dan aanvankelijk is geraamd. Pas als alle

cijfers inzichtelijk zijn, kan er een voorstel worden gemaakt hoe we verder gaan met
de verhuiscarrousel.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

u meester uders,

met L.M. D ssen-Ja nsen

burgemeester
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