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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 16 juli 2019 

Onderwerp: Tijdelijke bibliotheek in Leiderdorp  Aan de raad.  

 

 

*Z022485D69F* 
Beslispunten 

1. De tijdelijke bibliotheek in 2020 in de Werf onder te brengen;  

2. € 75.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de verhuizing van de bibliotheek 

vanuit de Sterrentuin naar de Werf en terug; 

3. € 10.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de verhuizing van het Leiderdorps 

Museum uit de Sterrentuin. 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeenteraad wordt voorgesteld om tijdens de verbouwing van de Sterrentuin in 2020 een 

tijdelijke bibliotheek in te richten in de Werf aan de Simon Smitweg. Deze variant heeft naar de 

mening van het college de voorkeur boven de zogenaamde 0-variant, waarbij er een jaar lang geen 

bibliotheek is in Leiderdorp. 

Hiervoor moet aan de Werf achterstallig onderhoud worden verricht en enkele bouwkundige 

aanpassingen worden gedaan, moet het pand beveiligd worden, de toegankelijkheid worden 

verbeterd en ICT-voorzieningen worden gerealiseerd, zodat er kan worden uitgeleend en 

gereserveerd.  

En omdat de Sterrentuin tijdens de verbouwing geheel leeg moet zijn, worden alle boeken en het 

bibliotheekmeubilair uit de Sterrentuin verhuisd. Een deel hiervan gaat deel uitmaken van de 

tijdelijke collectie, een ander deel kan tijdelijk in een van de inpandige loodsen in de Werf worden 

opgeslagen. Na de verbouwing gaan de boeken en het bibliotheekmeubilair terug naar de 

Sterrentuin. Voor deze verhuizingen vraagt het college uw raad middelen beschikbaar te stellen. 

Ook voor de verhuizing van het Leiderdorps Museum eind 2019 naar de nieuwe locaties voor de 

expositieruimte en het depot, vraagt het college uw raad middelen uit de reserve sociaal domein 

te onttrekken. 
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2 Inleiding 

In 2020 wordt de Sterrentuin ingrijpend verbouwd en moeten alle huurders op FloreoKids na een 

ander onderkomen vinden. Het Leiderdorps Museum verhuist definitief uit de Sterrentuin. De 

bibliotheek komt na de verbouwing  terug. Gedurende de bouwperiode (2020) zijn er grofweg 

twee varianten voor de Leiderdorpse bibliotheekvoorziening: 

1. er is een jaar lang alleen een bibliobus met een zeer beperkte collectie voor 0-12-jarigen op 

zaterdagochtend en een bibliotheek aan huis dienst voor mensen die slecht ter been zijn. Het 

Leiderdorpse lidmaatschap kan worden gebruikt voor alle Leidse vestigingen.  

2. er is een tijdelijke locatie in Leiderdorp met een collectie gericht op de doelgroepen die het 

meeste gebruik maken van de bibliotheek, die op de gebruikelijke tijden is geopend en waar het 

makkelijker wordt om boeken te reserveren. Bij voorkeur is dit een gemeentelijke accommodatie. 

Van beide varianten zijn samen met BplusC de voor- en nadelen bekeken en de kosten inzichtelijk 

gemaakt. Daarbij is de Werf als tijdelijke locatie de meest geschikte gebleken. 

 

De verhuis- en/of opslagkosten zijn in beide varianten nagenoeg gelijk. De eerste variant brengt 

weliswaar geen kosten voor aanpassen en/of huren van een ander pand met zich mee, maar 

vergroot het risico van opzeggingen. 

 

Onderstaand zijn de varianten financieel vergeleken.  

 

In een informatiebijeenkomst in mei over Een tijdelijke bibliotheek in Leiderdorp is uw raad 

geïnformeerd over de varianten en heeft de directeur van BplusC het risico van een jaar ge en 

bibliotheek benadrukt en zijn voorkeur uitgesproken voor de Werf als locatie voor een tijdelijke 

bibliotheek. 

 

Het Leiderdorps Museum heeft onderdak gevonden in twee lokalen in de Gomarusschool aan de 

Vronkenlaan. Voor het depot zoekt het Museum nog een ruimte. 

  
3 Beoogd effect 

Het realiseren van een tijdelijke bibliotheek in Leiderdorp tijdens de verbouwing van de 

Sterrentuin in 2020. 
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4 Argumenten 

1.1 Deze variant is financieel weliswaar nadeliger dan om een jaar lang geen bibliotheek te hebben in 

Leiderdorp, maar ze kan op draagvlak rekenen van de inwoners die lid zijn van de bibliotheek en van 

de bibliotheekorganisatie BplusC zelf. 

In een tijdelijke vestiging in Leiderdorp kan BplusC ook in 2020 de kerntaken van de bibliotheek 

blijven uitvoeren. 

2.1 In de Kredietaanvraag Verhuiscarrousel Sterrentuin van oktober 2017 is de reserve sociaal domein 

aangewezen als mogelijke dekking voor onder andere verhuiskosten 

Hiervoor heeft BplusC een offerte laten opstellen door het verhuisbedrijf dat voor de 0-variant een 

aanzienlijk lagere aanbieding deed dan een concurrerende verhuizer. De werkzaamheden bestaan 

niet alleen uit het inpakken en verhuizen en opslaan van de boeken en het meubilair, maar ook het 

op twee plaatsen demonteren en monteren van de kasten. 

3.1 Ook voor de verhuizing van het Leiderdorps Museum geldt dat deze niet uit de subsidie van het 

Museum of het eigen vermogen kan worden bekostigd. 

 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1  Het totaal aan (voorstellen tot) uitnamen uit de reserve sociaal domein is nog niet inzichtelijk. 

In de Kredietaanvraag uit 2017 wordt een maximum van € 285.000 genoemd. Gesprekken over 

wat de organisaties die naar de Sterrentuin verhuizen zelf kunnen bijdragen aan inrichting en ICT 

of welk effect het gezamenlijk gehuisvest zijn heeft op de organisatie kosten (subsidie), gaan na 

deze zomer starten.  

 
6 Communicatie 

Na het besluit van uw raad zal BplusC de communicatie over de tijdelijke bibliotheek op zich 

nemen. 

 
7 Financiën 

0-variant 
 

Werf als tijdelijke bibliotheek 

verhuiskosten
1
  €    76.000  

 

verhuiskosten  €    75.000  

bibliobus
2
  €    13.500  

 

    

risico opzeggingen maximaal  €  110.000  

 

aanpassing Werf  €    96.000  

subsidie organisatie
3
  €  263.000  

 

subsidie organisatie  €  320.000  

totaal:  €  462.500  
 

totaal:  €  491.000  
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1. deze kosten zijn relatief hoog omdat de boeken bij het verhuisbedrijf worden opgeslagen. In de Werf -
variant zitten meer mensuren, want moet een deel van de kasten twee keer gedemonteerd en 
gemonteerd worden en de boeken twee keer in- en uitgepakt. 
2.deze bus zou op zaterdagochtend op een centrale locatie bezocht kunnen worden. Op andere dagen in 
de week wordt de bus in Leiden ingezet. De bus heeft zo’n 3.500 boeken voor kinderen tot 12 jaar. 
3.BplusC denkt in de 0-variant € 57.000 te kunnen besparen door minder inzet (oproep)personeel. 

 
8 Evaluatie 

 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
 


