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herhuisvestingskosten Leiderdorps Museum en Toverlei

Geachte leden van de raad,

ln het politieke forum van 18 februari heeft u gesproken over het voorstel om
aanvullend kredíet beschikbaar te stellen voor het transformeren van Sociaal
cultureel centrum de Sterrentuin naar een Centrum voor ondersteuning en welzijn,
kennis, cultuur en educatie. Daarbij kwamen de financiële open einden aan de orde;
met name de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek en de tijdelijke en definitieve
huisvesting van het Leiderdorps Museum en Toverlei. Met deze brief willen we hier,
voor zover nu mogelijk, meer duidelijkheid over bieden.

BplusC

Wij hebben als antwoord op uw vragen toegezegd u een voorstel te doen voor
tijdelijke huisvesting van de bibliotheek tijdens de verbouwing van de Sterrentuin.
Wij zullen u behalve het scenario dat er tijdelijk geen fysieke bibliotheekvoorziening
in Leiderdorp is, een scenario voorleggen dat wel voorziet in een tijdelijke
bibliotheekvestiging met de financiële consequenties hiervan. We streven ernaar dit
voorstel in meiaan u voorte leggen.

Toverlei en het Leiderdorps Museum
Voor Toverlei en het Leiderdorps Museum denken we huisvesting te kunnen
realiseren binnen de hiervoor beschikbare middelen. Dit gaat om
huisvestingssubsidiebedragen van respectievelijk € 16.680 en € 15.335.

Uitgangspunt daarbij is dat Toverlei niet alleen haar voorstellingen, maar ook
repetities in de Sterrentuin gaat houden. Materialen die zij daarvoor nodig heeft,
kan zij in de Sterrentuin kwijt. Ook voor een, met andere organisatie(s) gedeelde,
'verenigingsruimte' is mogelijk plaats in de Sterrentuin. Voor het oefenen in de
tijdelijke situatie worden scholen (met toneelfaciliteiten) benaderd.
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Met het Leiderdorps Museum zijn we op zoek naar betaalbare ruimte. Die is, met de

huursubsidie als maximale huurprijs, voorhanden. Eventuele aanpassingen die aan

deze gehuurde ruimte moeten worden gedaan verwachten we binnen de

voorziening onderhoud accommodaties te kunnen realiseren.

Splinterlaan
Ons college heeft besloten de huurovereenkomst voor het voormalig onderkomen
van Pluspunt aan de Splinterlaan met twee jaar en twee maanden te verlengen tot
juli 2O22.ln de huurovereenkomst was een verlengperiode van 5 jaar opgenomen,

die we hebben weten in te korten. Hierbij is rekening gehouden met het seizoen

voor activiteiten van zowel de LVU als lncluzio. Dekking voor de verlenging is de

huisvestingssubsidie Pluspunt (welzijn ouderen), die voor deze periode aan de

Splinterlaan blijft gekoppeld en nog niet naar de Sterrentuin overgeheveld zal

worden.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

eun Janse

retaris burgemeester
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