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stand van zaken verbouwing Sterrentuin

Geachte heer, mevrouw,

Op 11 februari van dit jaar berichtten wij u vertrouwelijk over het krediet
Ve rh u isca rrouse I ste rre ntuin (z/ 17 /053945/i.80848). De aa n neme r was toen
geselecteerd, maar de bouwwerkzaamheden nog niet aangevangen. lnmiddels is de
verbouwde Sterrentuin aleven opgeleverd en werken lncluzío, het Centrum voor
Jeugd en Gezin en het Jeugd- & Gezinsteam vanuit hun nieuwe standplaats. ln deze
brief geven wij u de huidige stand van zaken en een kijkje naar ZO2't.

Het investeringskred iet Verhuiscarrousel Sterrentuin
ln de bijlage de opbouw van het krediet dat op basis van een bouwkostenraming
door uw raad beschikbaar is gesteld in maart 2019, daaronder een overzicht van de
totale kosten tot het einde van het project. Hierin zijn de termijnen die de aannemer
nog in rekening brengt na afloop van de onderhoudstermijnen (bouwkundig en
insta llatie) verwerkt.
Het overzicht laat een positief saldo zien. Dit is te danken aan een gunstige
aanbesteding en aan het BTW-tarief. We zijn weliswaar tegen meerwerk
aangelopen, maar dit kon binnen wat er voor bouwkosten was geraamd worden
uitgevoerd. Daarbij was uitgegaan van volledig kostenverhogend BTW tarief. Omdat
echter een deel van de verbouwing voor de bibliotheekfunctie is, die is vrijgesteld
van BTW, kan een lager BTW-tarief worden gehanteerd.

Opgelost
ln de nieuwe Sterrentuin zijn veeloude problemen opgelost. Zo is de
brandveiligheid van met name het atrium, die sinds de ingebruikname in 2008 een
íssue was, nu op orde. Het atrium kan daardoor gebruikt worden als verblijfruimte,
er wordt gewerkt achter de balÍe en het informatieput en bijeenkomsten met een
groter aantal personen zijn er toegestaan.
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Door deze transformatie zal het maatschappelijke rendement van de Sterrentuin

verbeteren. Leiderdorpse inwoners kunnen er terecht voor ondersteuning, welzijn,

kennis, cultuur en educatie. De organisaties die er zijn ondergebracht werken met

elkaar en andere partners samen aan een aanbod voor Leiderdorpse inwoners die

daar gebruik van willen maken of op aangewezen zijn.

Dichte deuren en leegstand zijn verleden tijd. De organisaties in de Sterrentuin zijn

alle dagen van de week aanwezig en maken gebruik van de beschikbare ruimten;

kleine en grotere vergader- en cursusruimten, werkplekken, belplekken,

spreekkamers, zithoeken, leestafels, pantry's, een beweegruimte/speelzaal en de

theaterruimte. De meeste ruimten zijn voor meerdere soorten activiteiten te
gebruiken en er is een reserveringssysteem en een elektronisch sluitsysteem die

veel meer flexibiliteit bieden, waardoor er per uur een ruimte gehuurd kan worden

in plaats van per dagdeel en waardoor beter ingespeeld kan worden op de vraag van

bestaande, maar ook nieuwe huurders. We denken dat door samenwerking tussen

de organisaties nog meer ruimte in de Sterrentuin ontstaat om allerhande culturele,

educatieve en welzijnsactiviteiten te organiseren.

Daarnaast zijn er nogal wat, soms onzichtbare, 'gebreken' verholpen. Een voorbeeld

hiervan was de onwerkbare temperatuur aan de voorzijde in de zomer. Nu zorgt een

koelinstallatie voor een aangename temperatuur op alle werkplekken op de eerste

verdieping.

Openingsuren en beheer
Het dagelijks sociaal beheer is belegd bij lncluzio. We hebben hiervoor de

welzijnsopdracht uitgebreid, zodat er tijdens kantooruren een beheerder op de

Sterrentuin aanwezig is. De kosten hiervoor worden gedekt uit de exploitatie. ln de

avonduren is Ce Sterrentuin alleen geopend voor de organisaties en hun bezoekers,

cursisten en toeschouwers. De bibliotheek is geopend tijdens kantooruren en op de

gebruikelijke tijden overdag doordeweeks bemenst. Vrijdagavond is de bibliotheek

gesloten, maar zij is open op zaterdagochtend.

Overige kosten inrichting, ICT en verhuizingen

ln onze laatste brief meldden we u dat wij gezien de gunstige aanbesteding

verwachtten de kosten voor de inrichting, ICT-voorzieningen en verhuizingen uit het

krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin te kunnen dekken. Uw raad heeft ten aanzien

daarvan in20t7 besloten hiervoor maximaal€ 285.000 uit de reserve sociaal

domein te willen onttrekken op voorwaarde dat de betrokken organisaties hier ook

hun reserves voor zouden aanspreken. ln 2019 is voor de verhuizingen van BplusC

en het Leiderdorps Museum € 85.000 aan deze reserve onttrokken.
De overige kosten voor ICT en inrichting zijn ten laste van het krediet gebracht.

Organisaties hebben de kosten voor de eigen |CT-voorzieningen gedragen en

organisatiespecifiek meubilair en archiefkasten zijn terug- of meeverhuisd naar de

Sterrentuin. De LVU, Kinderkring, het Filmhuis en Toverlei maken in de

cursusruimten, de beweegzaal en het theater gebruik van eigen voorzieningen -
digischermen, verlichting, stoelen- die in overleg ook door andere huurders kunnen

worden gebruikt.

Van project naar exploitatie
Het heeft -ook letterlÍjk- wat voeten in de aarde, maar zodra het portaal voor de

entree van de Sterrentuin is geplaatst, gepland eind januari 2O2L, draagÏ
projectwethouder Joosten het pand over aan wetltouder Vart Woudettberg, die het

i.ielieer rjíi L ít(lÉrl'rotrd van de gemeentelijke accommodaties in zijn portefcuillc
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heeft. Dat betekent niet dat per die datum het krediet ook gesloten kan worden. Op
twee momenten in 2O2t -4 maart en 3 september- loopt er een onderhoudstermijn
af en factureert de aannemer deze nog.

Exploitatie
Een van de doelen van de verhuiscarrousel was een sluitende exploitatie van de
Sterrentuin. Of dit doel wordt bereikt, is nog niet te zeggen. De exploitatielasten zijn
toegenomen onder andere door het sociaal beheer en meer algemene
voorzieningen (lCT, reserveringssysteem, elektronisch sleutelsysteem, printers,
koffiemachine) dan voorheen. We hebben nog geen beeld van de GWE-kosten die
door intensiever gebruik van de accommodatie en uitbreiding van de installaties en
voorzieningen (koeling kantoren, vloerverwarming atrium) zullen toenemen. ln

september 2027, als de nieuwe Sterrentuin ruim een half jaar heeft gedraaid,
verwachten we uw raad hier inzicht in te kunnen geven.

Verkoop vastgoed
Tevens besloot uw raad in oktober 2OI7 dat de opbrengst van de verkoop van de
Buit, Karolusgulden en Doesmeer minus boekwaarde, minus sloopkosten,
toegevoegd zou worden aan de egalisatiereserve exploitatielasten, waarvan jaarlijks
een deel vrij moest vallen als dekking voor de kapitaallasten. Deze reserve egolisatie
exploitotietekorten is vanaf 2O21.in de begroting opgenomen.

bu thouders,

ns

L.M. Driessen-Jansen

burgemeester

meester en

htend,
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Onderwerp
Datum
Registratienum mer

bijlage sta nd kred iet Verhuisca rrousel Sterrentuin
21 DECEMBER 2O2O

zl17 /Os394s/224131.

2020 & tot einde maart 2079

Totaol € 2.996.561 € 3.061.300 totadl raming mdatt 2079*

Eindtotoal € 3.008.061

MM-opgave excl. BTW en opslagen
BTW

N og openstaand meerwerk

koeling kontoren en FloreoKids

27t.zt0

Totale bouwkosten incl. BTW

23s.835
5%

t5%

€

€

€

€

€

€

15% € 261.026

2.001.196

67.609

aonneemsom

Onvoorzien
BTW

€ L.740.r70
o%€

58.790
8.819

totale b kosten€ 2.553.100

Bouwkundige kosten

5o/o Onvoorzien

2Io/o BTW

€ 2.010.000

€ 100.000
€ 443.100
€ 2.ss3.100

€

€

€

€

lankosten

€

€

€

Pldnkosten

h itect/o ntwer p

es kosten

439.243

20.613
153.753
169.651

37.934

I5%BTW

totaal

Kosten i nvesteri ngswerken

Honora ri a

381.951

57.293

€

€

€

€
€

€
€

€

€

132.500

31.s00
5.000

20.000

10.000

5.000
110.000

10.000

16.000

Bouwkundig advies
I nstallatie adviseur Feni ks

Constructeu r va n Dij ke

Bouwkostena dvi seu r VKZ

Bouwfysica (brand)

Ju ri di sche ondersteuni ng

Proj ectma na gementkosten

Ontwerpuitwerki ng

Onvoorzi en

Plankosten

BTW

€
€

€ tota a I a n kostenAtL.400

340.000

7L.400

5%

21%

Leges

tcT
lnrichting
Wijzigi ng s plits ingsa kte

Overige kosten

€

€

€

€

23.223

22.970
89.324
37.000

€
€

198.32skosten

172.456

25.868BTW

totaal

Leges

Schoonmaa kosten

Al gemeen onvoorzien/ri sico
Overige kosten

kosten

€

€

€

€

€

21% BTW

80.000

16.800
96.800

30.000
20.000

3o.0oo

Ontbreekt nog:
reserveri n g o p kn a p pen terro s

reserv e ri n g extra a d v i es ko ste n

s.000

5.000
1.500r5%

11

. Het krediet Verhuiscarrousel Sterrentuin is in maart 2019 met de overheveling van reeds gemaakte advieskosten tbv de Werf
verhoogd naar €3. I 65.000.


