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Cultuur, sport en recreatie
Programmanummer
Commissie
Portefeuille(s)

8
Onderwijs en Samenleving, Werk en Middelen
Werk, Inkomen en Economie & Cultuur
Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Bestuur, Veiligheid en Handhaving
Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
"Cultuur, cultuurhistorie, sport en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de
positie van Leiden in de regio Randstad. Bovendien zijn sport, recreatie, evenementen en cultuur,
belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk
zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en onderscheidend om de
centrumfunctie voor bezoekers te benutten."

Ontwikkelingen in 2018
Culturele Regio
In november 2017 heeft de Raad voor Cultuur een verkenning uitgebracht naar een aanpassing van het huidige
landelijke cultuurbestel ten behoeve van de planperiode voor de nieuwe basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024.
In haar visiebrief van maart 2018 onderschreef de Minister de constatering van de Raad voor Cultuur dat een
aanpassing gewenst is en kondigde zij aan dat zij de samenstelling van het gesubsidieerde aanbod tegen het
licht wil houden. Dit wil zij doen in samenwerking met steden en provincies.
De Minister heeft medio 2018 steden en regio’s uitgenodigd om te komen met een proﬁel, aan de hand
waarvan de Raad voor Cultuur in april 2019 een advies kan uitbrengen over een nieuwe basisinfrastructuur.
Uitgangspunt is dat bij de invulling van de basisinfrastructuur meer rekening wordt gehouden met de wensen
en behoeften die lokaal en regionaal spelen en dat er meer aansluiting wordt gevonden bij het lokale en
regionale beleid.
De nieuwe planperiode is voor Leiden van belang in verband met de rijks ﬁnanciering van het Rijksmuseum
Boerhaave, Rijksmuseum van Oudheden, Museum Volkenkunde en Naturalis.
Leiden heeft - als centrumgemeente binnen Holland Rijnland - geopteerd voor een eigen culturele regio,
gebaseerd op het proﬁel “Kennis en Cultuur”, wat uiteraard goed aansluit bij de wetenschappelijke en culturele
instellingen in de stad en nadrukkelijk wordt gedragen door de sector.
Het proﬁel is op 1 november jl. ingediend bij OCW. Het Ministerie heeft de Raad voor Cultuur om advies
gevraagd, wat op 11 april 2019 aan de Minister van OCW zal worden aangeboden. Op basis daarvan kunnen
instellingen een aanvraag indienen. Over deze aanvragen zal de RvC vervolgens in het voorjaar van 2020
adviseren, waarna de besluiten op Prinsjesdag 2020 bekend zullen worden gemaakt.
Leids Mediafonds
Het Leids Mediafonds - een initiatief van de Gemeente Leiden - is in 2018 van start gegaan met de eerste
vergadering van zijn bestuur.
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Voor het fonds is voor het jaar 2018 een bedrag van 250.000 euro uitgetrokken en bestemd voor de versterking
van de journalistiek in de regio Leiden. Het Leids Mediafonds - dat als een stichting is vormgegeven die
zelfstandig en op afstand van de gemeente Leiden functioneert - is opgericht om hieraan vorm te geven.
De gemeente heeft de intentie uitgesproken tot 2021 het fonds ﬁnancieel te ondersteunen. Het is het
eerste regionale fonds in Nederland dat geheel onafhankelijk een stimulans zal zijn voor lokale en regionale
journalistiek.
Het bestuur van het Leids Mediafonds bestaat uit vijf onafhankelijke leden, die op grond van hun ervaring in
de journalistiek en de communicatie zijn benoemd. In de eerste vergadering heeft het bestuur uitgesproken
de versterking van de journalistiek in de regio Leiden vooral te zoeken in onderzoeksjournalistiek en andere
vormen van journalistieke verdieping. Daarnaast is de rol van de journalistiek in de sociale samenhang in de
regio een belangrijk aandachtspunt voor het fonds.
In oktober heeft de eerste ronde van aanvragen om een ﬁnanciële ondersteuning voor voorgenomen
publicaties plaatsgevonden.
Ondanks het feit dat het fonds volledig nieuw is en zich nog moet bewijzen, werden reeds in de eerste ronde
31 aanvragen ingediend voor ﬁnanciële ondersteuning voor artikelen, series, journalistieke onderzoeken en
audiovisuele producties, daarvan zijn er 18 gehonoreerd met een totale ﬁnanciële bijdrage van € 205.595.
Naar een nieuwe Cultuurnota
Na de zomer 2018 is begonnen met het raadplegen van de stad over de nieuwe Cultuurnota. Motto: van
Opgetekende (ideeën uit de stad ) naar Uitgetekend (nieuw beleid). Verschillende groepen hebben de vier
centrale vragen voorgelegd gekregen: wat gaat er goed, wat kan beter, wat zou meer moeten en wat kan
een beetje minder. Dat gebeurde op verschillende bijeenkomsten. Zo werden de bezoekers van de Nacht van
Ontdekkingen geraadpleegd en de cultuursector tijdens de State of the Art (met uitkomsten van de eerder
door het Cultuurfonds georganiseerde Leiden aan Tafel-sessies). De jeugd van 12-18 jaar en jongeren boven
18 jaar tekenden mee in de Old School. Vertegenwoordigers van wijkverenigingen dachten mee op een
bijeenkomst die tevens over de Horecavisie en het Evenementenbeleid ging. Kunstenaars en mensen uit de
zorg- en welzijnssector verkenden de mogelijkheden voor nauwere samenwerking tijdens een maaltijd. Ook
was er een enquête voor gesubsidieerde cultuurorganisaties en een voor inwoners. Studenten gingen met een
bakﬁets langs enkele scholen om in pauzes ideeën op te halen.
Dit alles is “Opgetekend” en opgenomen in een krant ‘Van opgetekend naar Uitgetekend’, die op 31 januari
2019 op een festival Stadsraadpleging in Theater Ins Blau is gepresenteerd. Na deze bijeenkomst is er nog twee
weken de tijd geweest om informatie of ideeën aan te vullen. De planning is dat de nieuwe conceptcultuurnota
2019/2024 in mei/juni 2019 verschijnt.
Naar een nieuwe Evenementennota
In 2018 is de evaluatie opgestart van het ‘Evenementenbeleid 2013-2018’ en de Tussenevaluatie
Evenementenbeleid uit 2016, alsmede de voorbereiding voor de inspraak en vaststelling van het nieuwe
beleidskader voor het evenementenbeleid 2020-2025. Via een intensief participatietraject voor de evaluatie
van het huidige beleid, zijn reacties, ervaringen en wijzigingssuggesties opgehaald. Onder meer via gesprekken
en thema-avonden met evenementorganisatoren, ondernemers, winkeliers, bewoners, Centrummanagement
Leiden, de Cultuurmakelaar, Leiden Marketing, politie, brandweer, GHOR en de Omgevingsdienst WestHolland. De uitkomsten van de evaluatie worden benut voor het opstellen van het nieuwe beleidskader voor
evenementen voor de komende jaren. Dit proces wordt na een inspraakprocedure in 2019 afgerond, waarna het
nieuwe beleidskader per 1 januari 2020 in werking treedt.
Lokale Publieke Omroep
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan de lokale
publieke omroep, met een duur van vijf jaar. Juni 2017 heeft het CvdM de gemeenteraden van Leiden,
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude om advies gevraagd voor de aanwijzing van de lokale omroep voor
de nieuwe vergunningperiode. Naast Holland Centraal-Unity (HC-Unity) de toenmalige lokale omroep voor de
vier gemeenten, heeft ook Lorelei-Sleutelstad zich voor die gemeenten aangemeld.
Op 30 november 2017 heeft de gemeenteraad van Leiden besloten beide aanvragers positief te adviseren
over de representativiteit van het programmabeleidsbepalende orgaan (pbo). En tevens unaniem zijn
voorkeur uitgesproken om Lorelei-Sleutelstad aan te wijzen als lokale omroep voor Leiden. De overige drie
gemeenteraden adviseerden om vast te houden aan HC-Unity als lokale omroep.
Helaas heeft de aanwijzingsprocedure van het CvdM veel tijd gekost. Pas per 4 december 2018 heeft het
CvdM Lorelei-Sleutelstad aangewezen als lokale publieke omroep voor Leiden en HC-Unity voor de overige 3
gemeenten.
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Vanwege het afwijkende advies van de Leidse gemeenteraad, heeft het CvdM om diverse aanvullende adviezen
gevraagd. Op 25 september 2018 maakte het CvdM haar voorgenomen besluit kenbaar om HC-Unity aan te
wijzen als de lokale omroep voor de vier gemeenten en Lorelei-Sleutelstad af te wijzen als lokale omroep voor
Leiden. Het CvdM was van mening dat het voorkeursadvies van de Leidse gemeenteraad om Lorelei-Sleutelstad
aan te wijzen, gedaan was ‘zonder kenbare en deugdelijk onderbouwde motivering’. Bovendien was er volgens
het CvdM geen indicatie dat de zittende lokale publieke omroep ‘niet naar behoren functioneerde’. Als reactie
hierop heeft de gemeenteraad een nadere toelichting op het voorkeursadvies gegeven en dit op de hoorzitting
van 30 oktober 2018 nader toegelicht. Op basis hiervan heeft het CvdM haar voornoemde aanwijzingsbesluit
genomen. De nieuwe vergunningsperiode loopt van 4 december 2018 tot 4 december 2023.
ONTWIKKELINGEN SPORT
De gemeente Leiden streeft er naar dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Om dat te realiseren zorgt de
gemeente voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen, stimuleert zij initiatieven en ondersteunt
zij sportverenigingen om naast hun sportfunctie ook maatschappelijk van waarde te zijn.
Sportstimulering
Per 2017 is de sportstimuleringsregeling ingesteld om nieuwe initiatieven op het gebied van de sport een
steuntje in de rug te geven. Er zijn vier subsidieronden geweest waarin zo’n 60 plannen zijn ingediend waarvan
21 aanvragen positief beoordeeld. De plannen om de sport te stimuleren zijn heel divers, van het introduceren
van een nieuwe sport (padel) tot aan het opzetten van een duurzaam en structureel sportaanbod voor
kwetsbare mensen, van een beweegimpuls voor hele jonge kinderen (van 2 tot 6 jaar) tot aan het aanleggen
van sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte. Voortzetting van de regeling komt in 2019 aan de
orde.
Voortgang sportaccommodatieprojecten
In 2018 zijn belangrijke besluiten genomen om nieuwe, eigentijdse en kwalitatief goede voorzieningen
te realiseren op het gebied van zwemmen, schaatsen en binnensporten. Op 15 februari 2018 heeft de
gemeenteraad het uitvoeringsbesluit Combibad (RV.17.0119), het kaderbesluit IJshal (RV.17.0120) en het
kaderbesluit Indoor Sportcentrum (ISC) (RV.17.0115) vastgesteld. In het najaar 2018 zijn een aanvullend besluit
Combibad en een uitvoeringsbesluit IJshal voorbereid. De gemeenteraad heeft hiertoe op 24 januari 2019
besloten. Ten behoeve van de voortgang van de bouw van het ISC is een voortgangsbesluit voorbereid om
richtinggevende keuzes voor te leggen aan de gemeenteraad.
Voetbal Vitaal
Op verzoek van de Leidse voetbalverenigingen heeft de gemeente de afgelopen jaren de regie genomen om
te komen tot vitale voetbalverenigingen. Met de vaststelling van de criteria voor een vitale voetbalvereniging
en het verbinden van consequenties bij het niet voldoen daaraan, hebben we onze regierol afgerond. Hiertoe
hebben we in het najaar 2018 een laatste bijeenkomst georganiseerd. Voetbalverenigingen blijven werken aan
hun vitaliteit. Samen met de KNVB blijven we verenigingen ondersteunen waar nodig.
Contourenplan buitensportaccommodaties
In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een open wijksportpark Roomburgpark
in de Professoren- en Burgemeesterswijk. We onderzoeken de mogelijkheid van een andere inrichting van het
gebied waarbij verschillende maatschappelijke functies (ruimte voor groen, sport en recreëren) meer met elkaar
gemengd worden en er meer ruimte voor hockey ontstaat.
Verzelfstandiging tennis
In 2018 is TC Unicum verzelfstandigd. We hebben het tennispark overgedragen aan Stichting Sportpark
Haarlemmerweg Leiden (SSHL), die de tennisbanen verhuurd aan TC Unicum. SSHL is een geldlening
aangegaan ten behoeve van een investering in de aanleg van nieuwe tennisbanen. We hebben hiertoe een
gemeentegarantie verleend.

Beleidsterrein 8A Cultuur
Doelen en prestaties bij 8A Cultuur
Doel

Prestatie

8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod
met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en
podia zetten Leiden nationaal en regionaal op
de kaart

8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door
de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen; verbeteren van het aanbod met
(pop)muziek en ﬁlm
8A1.2 Exploitatie Museum De Lakenhal
8A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum De Lakenhal
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Doel

Prestatie

8A2 Cultuur versterkt de levendigheid en
identiteit van de (binnen)stad

8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door
met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken
te maken over: 1. het gebruik van de stad als podium, 2. het ontwikkelen van het
Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en
historie, 4. het aangaan van partnerschappen met andere sectoren
8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte
8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en
cultuurprojecten en -initiatieven

8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten
en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van
ontdekkingen

8A3.1 Doen aanbieden van een breed en divers cultuureducatief programma door
de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen
8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en
cultuureducatie-instellingen over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en
ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor jongeren, kenniswerkers en
expats
8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst
zichtbaar zijn in de stad

Toelichting op prestaties
8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubsidieerde kunst- en
cultuurinstellingen
De culturele instellingen zorgen - mede op basis van gemeentelijke subsidies - in belangrijke mate voor een
bruisende sfeer in de stad. Met een ruim aanbod van culturele activiteiten wordt enerzijds een breed publiek
bediend, terwijl met een meer avontuurlijk aanbod speciﬁeke doelgroepen worden verrast.
Natuurlijk waren ook in 2018 de bekende pareltjes binnen het cultureel aanbod vertegenwoordigd. Zoals het
Leids Cabaretfestival, het Leiden International Film Festival, Leiden International Short Film Experience; Brave
New World; de Nacht van Ontdekkingen; de Jazz Award en de Jazzweek. Maar uiteraard ook Muziek in de
Hofjes; Schemerstad; Museumnacht; Stukafest; Beelden in Leiden; Peal Slowly and See; etc.
De Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal voelt zich - als een van de grote culturele instellingen in de stad medeverantwoordelijk om culturele initiatieven in de stad te faciliteren. De directie en het team van de Leidse
Schouwburg/Stadsgehoorzaal zoekt in toenemende mate de verbinding met andere initiatieven in de stad en
biedt steeds meer programma’s voor publiek dat niet tot de regelmatige theater- en concertzaalbezoekers
behoort.
Theater Ins Blau - waarschijnlijk het meest duurzame theater in Nederland -heeft het afgelopen jaar veel
nieuw talent een podium geboden. Daarnaast begeleidt de directie en het team van dit vlakkevloer theater
beginnende theater artiesten op weg naar een hopelijk succesvolle carrière.
Sinds 2017 bezoekt weer een stijgend aantal popliefhebbers Gebr. De Nobel. 2018 kon worden afgesloten
met een record aantal van 83.482 bezoekers. De directie en het team van het Leidse poppodium werkte het
afgelopen jaar hard aan de verdere professionalisering van de organisatie.
De Pieterskerk verzorgde ook in 2018 weer de altijd zeer goed bezochte en gewaardeerde Matthäus
Passion en het Weinachts-Oratorium. Daarnaast bood de kerk een podium voor diverse orgelconcerten;
korenmanifestaties; amateurkunst optredens; etc. En uiteraard werd weer meegedaan aan o.a. Open
Monumentendagen en het Museumweekend en werden talloze (internationale) toeristen in de bijna 900 jarige
kerk verwelkomd.
Om de bekendheid van het cultureel aanbod te vergroten, het culturele veld te versterken en te ondersteunen
en de toegang tot talloze voorstellingen voor een zo breed mogelijk publiek (ﬁnancieel) mogelijk te maken,
heeft Leiden zich aangesloten bij “We are Public”. De kick-off vond plaats op 16 maart 2018 in Theater Ins Blau.
8A1.2 Exploitatie Museum De Lakenhal
De restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal ging het tweede jaar in. Nog meer dan in 2017 was de
aandacht gericht op de begeleiding en de kwaliteit van het bouw- en restauratieproject en op het museum na
heropening.
Het Publieksplan werd omgezet in concrete plannen voor onder andere educatieve programma’s, digitale
communicatie, fondsenwerving, marketing en evenementen.

102 | Jaarverslag

De herinrichting werd steeds gedetailleerder en tot in detail vastgelegd, de terugverhuizing van de collectie
werd gepland en de tentoonstellingen vanaf de heropening werden voorbereid. Er werd hard gewerkt aan het
interieur van het museum, het publieksgebied en de kantoren. Met de ingebruikname van de kantoren kwamen
alle medewerkers eindelijk bij elkaar te zitten in plaats van op drie verschillende kantoren.
Het museum bleef zichtbaar door een educatief programma te bieden in de schoolklassen, als initiator
actief het Rembrandtjaar te promoten, door de organisatie van de Kunstroute, met het uitlenen van diverse
collectiestukken en door zo veel mogelijk belangstellenden digitaal en fysiek te betrekken bij het bouwproces.
Bij de eerste bestuursrapportage is gemeld dat verwacht werd dat er een tekort op de exploitatie zou zijn van
€ 100.000. Dit tekort is echter lager uitgevallen, het is nu € 60.000 en dit valt ten laste van de Bedrijfsreserve. De
oorzaak van het reeds voorziene tekort, ligt in het feit dat het gesloten museum geen inkomsten heeft terwijl
de reguliere lasten wel doorlopen. Dit tekort is € 40.000 lager uitgevallen doordat verschillende kosten met
betrekking tot de heropening (bijvoorbeeld winkelassortiment) later gemaakt zullen worden.
A1.3 Restauratie en nieuwbouw Museum De Lakenhal
In 2018 werd het eindresultaat van de restauratie en uitbreiding stap voor stap zichtbaar. Na de monumentale
voorgevel aan de Oude Singel, kwam in de zomer ook de gevel van de Nieuwbouw achter de steigers te
voorschijn. Aan de binnenzijde moest toen echter nog veel gebeuren. Het najaar stond dan ook in het teken
van de afbouw, installaties en interieurafwerking. Begin december zijn de nieuwe kantoren opgeleverd en
in gebruik genomen door het museum. De bouwkundige oplevering van de rest van het project vindt plaats
begin 2019. Dit is enkele maanden later dan gepland, maar heeft vooralsnog geen gevolgen voor de datum van
heropening van het museum.
8A2.1 Doen bevorderen van de culturele levendigheid van de (binnen)stad door met de gemeentelijke en/of
gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen afspraken te maken over: 1. het gebruik van de stad als podium,
2. het ontwikkelen van het Cultuurkwartier als kloppend hart, 3. het verbinden van cultuur met kennis en
historie, 4 het aangaan van partnerschappen met andere sectoren
Wederom benutten de culturele instellingen in ruime mate de (binnen)stad als cultureel podium en waren
er weer concerten in de Leidse hofjes, Beelden in Leiden op o.a. de Hooglandse Kerkgracht, Schemerstad op
de Leidse grachten en singels, het International Photo Festival op het nieuwe Cultuurplein Lammermarkt;
het Gouden Pet Festival in de binnenstad; diverse optredens rond het Rapenburg tijdens de Nacht van
Ontdekkingen; de Japanmarkt; etc.
In 2018 werd voor het derde jaar in het Openlucht Theater Leidse Hout - het “groenste theater in de regio” weer een interessant en verrassend programma gepresenteerd.
De in 2017 opgerichte Vereniging Cultuurplein Lammermarkt vierde op 19 mei 2018 de “ofﬁciële opening”
van de Lammermarkt als het nieuwe Cultuurplein. In 2018 is door de vereniging een nieuwe programmeur
aangesteld, die - in samenwerking met organiserende instellingen zoals Museum De Lakenhal, Gebr. de
Nobel, Scheltema, BiL, Marktsteeg 10 en Cultuur Fonds Leiden - de programmering op het nieuwe cultuurplein
invulling zal geven.
Met deze voorstellingen en de opening van de nieuwe culturele locatie Marktsteeg 10 werd een eerste aanzet
gegeven tot een aanvullende invulling van het Cultuurkwartier, met o.a. het Get Lost Festival op 24 maart 2018.
Ook in 2018 is uitbreiding gegeven aan de activiteiten op het raakvlak van kennis, cultuur en historie. Zo is de
vijfde editie van de Nacht van Kunst en Kennis (inmiddels omgedoopt tot de Nacht van Ontdekkingen) verder
doorontwikkeld. Dit jaar met een nieuwe organisator (Maters en Hermsen) en weer geconcentreerd rond het
Rapenburg, waar o.a. de universiteit, musea, huiskamers en studentenverenigingen hun deuren openden.
Ook Wavelength zorgde in 2018 voor de tweede keer in successie voor een zichtbare connectie tussen kennis
en cultuur. Op diverse locaties in het Bio Science Park werden gedurende twee dagen diverse op de wetenschap
geïnspireerde optredens verzorgd.
De initiatieven van de Meyer Bergman Erfgoed Groep (MBEG) met betrekking tot de verwerving van het
Scheltema-complex en panden op het Energiepark, om hier culturele activiteiten mogelijk te maken, zijn in 2018
“on hold” gezet, om eerst in samen met de omwonende van het Energiepark de discussie te kunnen aangaan
over de invulling van de betreffende gebouwen en buitenruimten. Zie tevens programma 6.
De Cultuurmakelaar is voortgegaan met de zogenaamde tafelsessies om met vele sleutelpersonen uit diverse
disciplines over de toekomst van cultuur in Leiden van gedachte te wisselen.
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Na een succesvol gebruik van ECO-glazen tijdens Werfpop, is in samenspraak met festivalorganisatoren het
afgelopen jaar hard gewerkt aan een verdere ontwikkeling van het gebruik deze glazen.
8A2.2 Meer plek en aandacht creëren voor beeldende kunst in de openbare ruimte
Op 15 februari 2018 heeft de gemeenteraad de nota ‘Visie op beeldende kunst in de openbare ruimte’
vastgesteld.
Op basis van deze visie heeft de Raad voor een periode van vier jaar in totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld
en geoormerkt als het “Lucas van Leyden Fonds”. In de tweede helft van 2018 is de inrichting van het Lucas van
Leyden Fonds voorbereid, waaronder de proﬁelschets voor de Stadscurator en de wijze waarop deze curator bij
het Cultuur Fonds Leiden kan worden ondergebracht.
In 2018 is op initiatief van (de vrienden van) het LUMC en met (ﬁnanciële) medewerking van de Gemeente
Leiden een kunstwerk geplaatst op de historische begraafplaats Groenesteeg. Het kunstwerk van Guido Geelen
is bedoeld als de plek waar nabestaanden van lichaamsdonoren hun dierbaren kunnen gedenken.
8A2.3 Beschikbaar stellen van incidentele subsidie voor bijzondere kunst- en cultuurprojecten en -initiatieven
In 2018 zijn er in het kader van de subsidieregeling voor culturele projecten en –evenementen weer vele
interessante culturele activiteiten mogelijk gemaakt.
Daaronder waren initiatieven te bewonderen zoals: de Popronde 2018; de Korendag 2018; Gospelsongs
tijdens Songs of Freedom; de verkiezing van de nieuwe Stadsdichter; Young Stars en de Talentclass, beide
e
activiteiten georganiseerd door ARS; de 10 editie van The Leiden Jazz Award; het Schuytfestival; de ScholierenPechakuchca; 20 zondagmiddag concerten in de Waterlelie in de Leidse Hout; Dansblok in o.a. de oude
ste
Sterrenwacht; de 34 editie van de Leidse Kerkorgeldag; de Kersttaptoe; het Hortusfestival; Wavelength op het
Bio Science Park; het Luister Festival in en rond de bibliotheek in de Nieuwstraat; de uitreiking van de Hermine
van Bersprijs; de tentoonstelling “Over oorlog gesproken” in o.a. de Stadsgehoorzaal en nog tal van andere
kleine culturele activiteiten. Door deze vrij kleinschalige initiatieven wordt een zeer breed en divers publiek
bereikt en is er vrijwel iedere week iets te beleven in de stad.
8A3.1 Doen aanbieden van een breed en divers cultuureducatief programma door de gemeentelijke en/of
gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen
In 2018 had Leiden een breed palet aan cultuureducatief aanbod, zowel binnen- en buitenschools bij BplusC, de
Cultuureducatiegroep, Ars Aemula en de jeugdtheaterscholen.
De adviseurs van de Cultuureducatiegroep hebben in 2018 bijna alle basisscholen bereikt met
ontwikkelgespreken over wensen, behoeften en ambities van de scholen op het gebied van cultuureducatie.
BplusC was weer de grootste aanbieder van cultuureducatie in Leiden.
BplusC heeft in 2018 een vernieuwingsplan voor de periode 2019-2021 opgesteld. Dit vormt de basis voor een
driejarige overeenkomst (UVOK) met de gemeente Leiden. Het plan is gebaseerd op de Toekomstvisie BplusC,
die de raad in maart 2016 heeft vastgesteld. Extern advies, over de samenwerking tussen BplusC en gemeente
en over de formulering van prestatie-indicatoren (kpi's), heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de nu
geldende UVOK.
BplusC zal haar activiteiten en diensten in 2019-2021 toespitsen op speciﬁeke(re) doelgroepen: kinderen,
jongeren, laaggeletterden en nieuwkomers in de stad. Het aantal vestigingen in de binnenstad gaat terug van
vijf naar eerst vier (in 2019) en vervolgens naar drie (plm. 2021). Met name het Volkshuis (Apothekersdijk) en de
Bibliotheek (Nieuwstraat), beide monumenten, zullen gerestaureerd en heringericht moeten worden, na jaren
van achterstallig onderhoud. De drie wijkvestigingen worden versterkt; nieuwe worden mogelijk toegevoegd in
samenwerking/ samenhang met vernieuwde ‘huizen van de buurt’.
8A3.2 Afspraken maken met de gemeentelijke en/of gesubsidieerde kunst- en cultuureducatie-instellingen
over: 1. speciale aandacht voor de ontdekking en ontwikkeling van talent en 2. speciale aandacht voor
jongeren, kenniswerkers en expats
Beelden in Leiden, Leiden International Photo Festival, het Leids Cabaret Festival, de Leidse Jazz Award, Young
Stars, The ARS Talentclass etc. zijn voorbeelden van culturele activiteiten die in belangrijk mate gericht zijn op
jong talent en ook in 2018 weer succesvol waren.
Muziektheater De Veenfabriek speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning en ontwikkeling van jong talent,
o.a. via de begeleiding van jonge theatermakers zoals MC Kassett.
Ook PS|theater begeleidt een jongeren afdeling; PS|jong, die eigen voorstellingen maakt.
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Gebr. De Nobel bood podium aan jonge talentvolle jonge muzikanten uit de Leidse regio en verder. O.a.
werd Bandtalent, de Grote Prijs van de Bollen (inmiddels omgevormd tot de “Nobel Award”), de Popronde
en de Herman Broodacademie een podium geboden. Inmiddels bestaat Gebr. De Nobel al weer vijf jaar, wat
gelijktijdig met de Nieuwjaarsborrel begin januari 2019 werd gevierd.
Het Jeugdtheaterhuis en de Jeugdtheaterschool hebben een breed palet aan musical- en toneellessen en
theaterworkshops verzorgd aan kinderen en jongeren in Leiden. Het Jeugdtheaterhuis startte daarnaast op
twee scholen nieuwe ‘schooltoneelclubs’.
Voor en door expats werd ook dit jaar weer de Leiden International Short Film Experience georganiseerd; dit
jaar in het Kijkhuis in Leiden. LISFE werkt samen met het LIFF en zet in op verdergaande professionalisering van
het festival.
We are Leiden verzorgde de tweede editie van de ‘Kick – off’ waarbij 150 Leidenaren 150 nieuwkomers
(statushouders, internationale studenten en expats) rondleidden en lieten kennismaken met de stad. Ook de
Human Libary zorgde voor bijzondere ontmoetingen.
8A3.3 Bevorderen van een productieklimaat waarin makers en amateurkunst zichtbaar zijn in de stad
De Veenfabriek, PS|Theater; Fields of Wonder; De Generator en Peen & Ui zijn ook in 2017 actief in de stad
aanwezig geweest.
PS|Theater proﬁleert zich steeds nadrukkelijker als hét stadgezelschap van Leiden (waarbij voorstellingen op
basis van verhalen uit en over de stad de rode draad vormen) en is o.a. langdurig met en in de wijken Roomburg
en Meerburg actief gewest en heeft in Cronesteijn de voorstelling “De vergeten stad” opgevoerd.
De Veenfabriek heeft o.a. wederom een aantal smakelijke Veenproeven en verrassende Veennachten
georganiseerd. Tevens werd de productie Pinokkio opgevoerd. Een voorstelling die zeer goede recensies
verwierf.
Fields of Wonder was aanwezig bij vele culturele activiteiten, met als hoogtepunt het “Van Rijnfestival”. FoW
verbreedde daarmee hun focus naar de Leidse regio.
Peen & Ui positioneert zich als netwerkorganisatie die kunstenaars bindt aan activiteiten in de stad, zoals met
de activiteiten in het Nico van der Horst Plantsoen.
De nieuwe theatergroep De Generator (idealistisch performance theater en productiehuis met de Vrijplaats aan
de Middelstegracht als thuisbasis) heeft sinds 2017 een plaats in het Leidse culturele landschap verworven. In
2018 is hard gewerkt aan de verdere vormgeving van de theaterzaal.
Sinds begin 2018 is broedplaats Nieuwplaatz van gevestigd aan de Sumatrastraat. Deze locatie biedt
kunstenaars, theatermakers, muzikanten en cultureel ondernemers een unieke kans om in samenwerking
nieuwe culturele activiteiten te ontplooien
Het amateurkunstcircuit mag ook in 2018 als succesvol worden gekwaliﬁceerd. Mede dankzij de gemeentelijke
subsidie voor amateurkunst aan circa 65 gezelschappen (van toneel tot zang en van fanfare tot foto- en
ﬁlmclubs) waren talloze optredens en exposities van amateurkunst instellingen te bewonderen, onder andere
tijdens de Open Monumenten dagen en de Kerstmarkt.
De Werkgroep Amateurkunst Leiden (de WAK), waarin alle gesubsidieerde amateurkunstinstellingen zijn
verenigd, fungeert als platform voor de vele amateurkunst gezelschappen in de stad. De ondersteuning van
de WAK werd wederom vanuit het - bij BplusC ondergebracht - Centrum voor Amateurkunst Leiden (CAL)
verzorgd.
Verbonden partijen
Effectindicatoren bij 8A Cultuur
Effectindicator

Realisatie
2015

2016

2017

2018

Streefwaarde
2018

Bron

Doel 8A1 Cultuur heeft een breed en divers aanbod met meer kwaliteit en vernieuwing; musea en podia zetten Leiden nationaal en
regionaal op de kaart
8A1.a Aantal culturele bezoeken door Nederlanders aan
Leiden (x 1.000)

-

613

-

-

800

Continu
Vakantie
Onderzoek
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Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde
2018

Bron

2015

2016

2017

2018

8A1.b Percentage inwoners dat per jaar een culturele
voorstelling of voorziening bezoekt

82%

-

83%

-

80%

Stadsenquête*

8A1.c Aantal bezoeken aan gemeentelijke en/of
gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen (x 1.000)

207

250

271

283

200

Jaaropgave
culturele
instellingen

8A1.d Rapportcijfer voor de kwaliteit van concerten en
voorstellingen

7,2

-

7,4

-

7,5

Stadsenquête*

8A1.e Rapportcijfer voor de variatie in het aanbod van
concerten en voorstellingen

7,1

-

7,1

-

7,5

Stadsenquête*

Doel 8A2 Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad
8A2.a Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende te
beleven is in Leiden

86%

-

89%

-

80%

Stadsenquête*

8A2.b Rapportcijfer voor de levendigheid van Leiden

7,4

-

7,7

-

7,5

Stadsenquête*

Doel 8A3 Cultuur (ver)bindt en ontwikkelt talenten en activiteiten die passen bij Leiden, Stad van ontdekkingen
8A3.a Percentage inwoners dat actief participeert in kunst
en cultuur

37%

-

47%

-

45%

Stadsenquête*

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed
Doelen en prestaties bij 8B Cultureel erfgoed
Doel

Prestatie

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam
ingezet als onderscheidende kracht: kennis
en collecties op het gebied van cultureel
erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen
en het cultureel erfgoed wordt behouden voor
toekomstige generaties.
Leiden staat met al haar erfgoedkennis en collecties nationaal en internationaal aan de
top (ambitie I); Leiden wil haar historische
omgevingskwaliteit behouden, benutten en
versterken voor een aantrekkelijke, vitale en
toekomstbestendige stad (ambitie II); Leiden
bruist van erfgoedbeleving voor en door
bewoners en bezoekers (ambitie III).

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken
8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk
8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten
8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

Toelichting op prestaties
8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken
Erfgoed Leiden en Omstreken heeft als missie geformuleerd in het Beleidsplan 2017-2020.
Vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit en de identiteit van de moderne samenleving,
brengt Erfgoed Leiden en Omstreken kennis bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen. Het motto is
vanaf 2017 Ontdek meer in ons verleden! en iedereen wordt hiertoe uitgenodigd, inwoners van Leiden en
Omstreken, collega ambtenaren en professionals uit het veld.
Ambitie I - Kennis en collecties
■ Binnen het project ECHOES-2, dat samen met partners uit Leeuwarden en Spanje wordt ontwikkeld, is de
open source software om linked OpenData te maken gereed. Het samenwerkingsverband heeft besloten om
ook gezamenlijk op te trekken bij het ontwikkelen van publieksinterface voor toepassing van de software.
■ De aanbesteding voor een e-Depot is afgerond.
■ De gemeenten Katwijk, Lisse en de werkmaatschappij HLT-Samen, ISD Bollenstreek en de BSGR hebben
besloten hun archiefdiensten af te nemen bij Erfgoed Leiden en Omstreken.
■ Wegens de toename van de regionale dienstverlening is een Producten en Diensten Catalogus (PDC)
opgesteld.
■ Invoering van Papierloos Werken binnen Leiden leidt tot veel adviesvragen t.a.v. archief, wat zowel een
capaciteitsprobleem als een principieel probleem oplevert. Dat laatste zal worden opgelost door een
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scherpere afbakening te realiseren tussen de toezichthoudende rol (wettelijke taak gemeentearchivaris) en
kennisdeling.
■ De cursussen Leven in een Historisch Pand en Paleograﬁe (oud schrift) zijn wederom een groot succes
geweest; zij voorzien duidelijk in een behoefte.
■ De samenwerking met universiteiten (Nederlandse, Catalonië, Oregon Tech (VS) en Athene) wordt steeds
intensiever. Dit blijkt uit het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, gastcolleges door medewerkers van
Erfgoed Leiden (o.a. nascholing voor Archeologen), de terugkeer van Mark Neupert en colleges van de
universiteit Leiden op locatie. Ook aan lokale, nationale en internationale congressen en symposia leveren
medewerkers van Erfgoed Leiden regelmatig een bijdrage.
■ Ondanks een overeenkomst met Pictoright, de belangenvereniging voor Fotografen, waarmee de
auteursrechten voor de vertoning van afbeeldingen op de website zijn geregeld, is Erfgoed Leiden door
de rechter op 5 april 2018 in het ongelijk gesteld na een individuele claim. Door deze uitspraak blijkt dat
deze overeenkomst niet afdoende is om claims te voorkomen. Het gevolg hiervan is dat naast Leiden ook
veel andere grote en kleinere archieven hun afbeeldingen op zwart hebben gezet; in Leiden betrof dit ruim
100.000 afbeeldingen, bijna 70% van de online collectie.
Ambitie II – Historische omgevingskwaliteit
■ Als eerste gemeente in Nederland heeft Leiden Bouwhistorie in het bestemmingsplan binnenstad ingevoerd,
voor delen van het plangebied.
■ De Subsidieregeling Historisch Stadbeeld is gecontinueerd. Er zijn 29 gebouwen met subsidie opgeknapt. Dat
betekent dat het gehele structurele budget van 2018 is omgezet in beschikkingen.
■ Advisering in het kader van Duurzame Monumentenzorg is nog steeds een succes. Via het project zijn het
afgelopen jaar zo’n 100 adressen bezocht voor een maatwerkadvies. Ook zijn tientallen telefonische adviezen
gegeven. Een groot deel van de adviezen is overgenomen en uitgevoerd.
Ambitie III - Erfgoedbeleving
■ Aan Leiden is in 2018 de BNG Bank Erfgoedprijs toegekend omdat ‘zij zich een voorbeeld toont voor andere
gemeenten op het gebied van integraal erfgoedbeleid en een proactieve houding. Ook de Publieksprijs was
voor Leiden. De bijdrage is gebruikt om een historisch verantwoorde VR-reconstructie te maken van het
geboortehuis van Rembrandt en omgeving.
■ Het college heeft besloten dat Erfgoed Leiden en Omstreken gevestigd blijft aan de Boisotkade. Met dit
besluit kan nu worden gewerkt aan de concretisering van de plannen voor de multifunctionele functie van
het gebouw.
■ Het online gebruik van bronnen op de websites is wederom exponentieel gegroeid tot 4,5 miljoen
raadplegingen van een digitaal document of bron. Het aantal bezoekers aan de website blijft min of meer
constant op 1,3 miljoen. Beschikbaar stellen van digitale collecties als OpenData toont aan dat er steeds meer
gebruik van wordt gemaakt op andere manieren dan via de ‘digitale voordeur’ van de website.
■ Er valt steeds meer (in) erfgoed te ontdekken. Dat wordt onder meer zichtbaar tijdens de evenementen als
de Museumnacht (1100 bezoekers), de Nacht van Kunst en Kennis, de jubileumviering van het Heilige Geest
Weeshuis, maar ook in de samenwerking met PS|Theater, BplusC (Vive le Geus!), het Singelpark en tijdens de
Maand van de Geschiedenis, het Van Rijnfestival en het Leids Luisterfestival.
8B1.2 Exploitatie en beheer Molen De Valk
Molenmuseum De Valk draait als een tierelier. Met 31.648 bezoekers is in 2018 voor het vierde
achtereenvolgende jaar een bezoekersrecord gebroken.
8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten
Het toezicht en handhaven op monumenten heeft binnen de VTH-keten (vergunnen, toezicht en handhaving)
absolute prioriteit. Deze prioriteitstelling is vastgelegd in het VTH beleidsplan (RV 15.0148). Naast het
vergunning-gebonden toezicht wordt ook ingezet op het onderzoeken van klachten en meldingen en
verzoeken tot handhaving. Er wordt zowel een preventieve als proactieve rol vervuld.
Eind 2015 is een start gemaakt met het monumentenproject. In dit project worden monumenteneigenaren
aangesproken op de onderhoudsstaat van hun monument. Hiertoe wordt door de gemeente aan de
eigenaren een constateringsrapport over de staat van onderhoud van het monument overhandigd. Dit
rapport is aangevuld met plananalyse van Erfgoed Leiden. De eigenaar krijgt dan in de vrijwillige fase de
gelegenheid deze onderhoudsgebreken op te lossen. Lukt dit niet in de vrijwillige fase dan wordt een formeel
handhavingstraject gestart en wordt de eigenaar aangeschreven. Op deze wijze zijn 64 panden vrijwillig door
de eigenaren opgeknapt. Voor 6 panden is een handhavingsprocedure opgestart. Deze procedures zijn in 2018
afgerond waardoor ook voor deze panden het achterstallig onderhoud is uitgevoerd.
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Er resteren nog voldoende monumenten om ook een tweede reeks te starten. Vanwege een andere
prioriteitstelling in het uitvoeringsplan 2019 worden op dit moment alleen de excessen aangepakt (zeer ernstig
achterstallig onderhoud, ingrijpen bij illegale verbouw).
8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners
In aanvulling op 8B1.1 hetvolgende: de omgang met fysiek erfgoed wordt straks in de Omgevingswet geregeld.
In dat licht is in 2018 vanuit erfgoed bijgedragen aan de Omgevingsvisie. Ook is het cultuurhistorisch onderzoek
gecontinueerd, met name voor het WOP Zuidwest (wederopbouw).
In 2018 is ook de contour van de Limesnominatie voor Leiden door het college vastgesteld met een kern- en
bufferzone bij park Matilo. De komende jaren wordt het landelijke nominatiedossier afgerond en door het Rijk
ingediend bij het werelderfgoedcomité.
Verbonden partijen
Effectindicatoren bij 8B Cultureel erfgoed
Effectindicator

Realisatie
2015

2016

2017

2018

Streefwaarde
2018

Bron

Doel 8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed
zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties
8B1.a Percentage Leidenaren met belangstelling voor
cultureel erfgoed

75%

-

77%

-

-

Stads- en
wijkenquête

8B1.b Aantal bezoekers websites (x 1.000)

1.646

1.340

1.313

1.271

1.400

Erfgoed Leiden
en Omstreken

8B1.c Aantal bezoekers Boisotkade

6.624

6.060

9.521

7.735

7.000

Erfgoed Leiden
en Omstreken

8B1.d Aantal bezoekers Molden de Valk

29.367

30.732

29.683

31.648

31.000

Erfgoed Leiden
en Omstreken

1

1

Naast de indicator "bezoekers website" geeft het aantal bezoeken collecties via andere websties (gebruik digitale bronnen via Open Data)
aanvullende informatie. In 2017 waren er meer dan 2.500.000 bezoeken via andere websites, in 2018 is dit aantal gestegen naar 4.531.000
bezoeken. Bij de volgende jaarstukken zal deze indicator in de tabel worden opgenomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8C Sport
Doelen en prestaties bij 8C Sport
Doel

Prestaties

8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief
goede sportvoorzieningen

8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke
sportaccommodaties
8C1.2 Uitvoering geven aan het sportaccommodatieplan

8C2 Leiden ondersteunt haar sportverenigingen
zodat ze sterk zijn en naast hun sportfunctie
ook een maatschappelijke functie vervullen

8C2.1 Ondersteunen van sportverenigingen

8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer
sporten en bewegen

8C3.1 Organiseren van kennismakingscursussen
8C3.2 Stimuleren en faciliteren van sportevenementen door subsidiering
8C3.3 Verstrekken van sportstimuleringssubsidies
8C3.4 Ondersteunen en faciliteren topsport

Toelichting op prestaties
8C1.1 Exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties (sporthallen,
zwembaden, sportvelden, tennisbanen en overige sportaccommodaties)
De onderhoudswerkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd m.u.v. de vervanging van het Wetraveld
(FC Roodenburg), dat is uitgesteld naar aanleiding van de uitwerking van het contourenplan. Door extra
marketingactiviteiten en een mooie zomer hebben 430.000 bezoekers de zwembaden bezocht. Voor het eerst
sinds jaren weer meer dan de streefwaarde van 420.000 bezoekers.
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Effectindicatoren bij 8C Sport
Effectindicator

Realisatie
2015

2016

2017

2018

Streefwaarde
2018

Bron

Doel 8C1 Leiden zorgt voor voldoende en kwalitatief goede sportvoorzieningen
8C1.a Rapportcijfer van inwoners voor de hoeveelheid
sportaccommodaties

7,3

-

7,3

-

-

Stadsenquête*

8C1.b Rapportcijfer van inwoners voor de kwaliteit van de
sportaccommodaties

7,1

-

7,0

-

-

Stadsenquête*

8C1.c Aantal bezoekers zwembaden

401.000

389.000

362.000

432.000

420.000

Sportbedrijf
Leiden

47%

RIVM (via
wsjg)**

60%

Stadsenquête*

Doel 8C3 Leiden stimuleert dat alle inwoners meer sporten en bewegen
8C3.a Percentage inwoners dat niet wekelijks sport

-

41%

-

8C3.b Percentage volwassen Leidenaren dat voldoet aan
de norm gezond bewegen

56%

-

63%

-

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.
**Dit percentage krijgen we van het Rijk en moet nog binnenkomen.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Beleidsterrein 8D Recreatie
Doelen en prestaties bij 8D Recreatie
Doel

Prestaties

8D1 Voldoende recreatieve mogelijkheden voor
Leidenaren

8D1.1 Beheer en exploitatie van Jeugddorp Zuid-west
8D1.2 Beheer en exploitatie van volkstuinen
8D1.3 Verstrekken van subsidie aan amateurtuinders

8D2 Voldoende onderscheidende evenementen
ter versterking van de levendigheid in de
stad, het aantrekken van extra bezoekers en
versterking van de lokale economie

8D2.1 Evenementencoördinatie
8D2.2 Be/afhandelen van aanvragen evenementenvergunning
8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen
8D2.4 Verstrekken van evenementensubsidie
8D2.5 Meerjarige resultaatafspraken met organisatoren van identiteitversterkende
evenementen

Toelichting op de prestaties
8D2.3 Ondersteunen van de drie grootschalige en overige evenementen
Jaarlijks terugkerende evenementen zijn onder meer de Hofjesconcerten, Schemerstad, Nacht van
Ontdekkingen en de Winter Wonder Weken, die naast de traditionele ijsbaan en Kerstmarkt, in deze editie
ook enkele nieuwe evenementen omvatte. Zoals Leiden Lumiere, een lichtspektakel in de Hooglandse kerk, de
tenten van het Bärr Winterfestijn op het Stadhuisplein en een Dickensachtige kerstmarkt op het Pieterskerkhof.
In de zomer vond ook het maritieme evenement Sail Leiden 2018 plaats. Eind juli meerden 200 grote en kleine
historische bedrijfsvaartuigen in het gebied rondom de Zijlpoort, het Galgewater en het tussenliggende water.
Er zijn diverse activiteiten verricht, zoals markten, historische ambachten, visrokerij, bezoek aan schepen,
openluchtbioscoop en een Shantyfestival. Het evenement trok ca. 120.000 bezoekers.
In 2018 is een start gemaakt met de evaluatie van de Nota Evenementenbeleid 2013-2018. In 2019 wordt de
evaluatie afgerond en nieuw beleid opgesteld.
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Effectindicatoren bij 8D Recreatie
Effectindicator

Realisatie
2015

2016

2017

2018

Streefwaarde
2018

Bron

Doel 8D2 Voldoende onderscheidende evenementen ter versterking van de levendigheid in de stad, het aantrekken van extra bezoekers en
versterking van de lokale economie
8D2.a Rapportcijfer levendigheid van de stad door
Leidenaren

7,4

-

7,7

-

-

Stads- en
wijkenquête*

* De Stads- en wijkenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.

Een overzicht van realisatie- en streefwaarden van de indicatoren (ook uit vorige begrotingen) staat op
LeideninCijfers.

Kaderstellende beleidsstukken
In 2018 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:
■
■
■
■
■

RV.17.0119 Uitvoeringsbesluit Combibad
RV.17.0120 Kaderbesluit IJshal
RV.17.0115 Kaderbesluit Indoor Sportcentrum
RV 18.0054 Richtinggevende keuze inrichting sportpark De Vliet
RV 18.0055 Kredietaanvraag sportpark Morskwartier
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Programmabudget
Cultuur, sport en recreatie
bedragen x € 1.000,-

Cultuur

Rekening
2017

15.251

14.649

602

Baten

-2.551

-794

361

-434

-301

-133

14.354

15.223

-406

14.817

14.348

469

Lasten

4.240

4.356

285

4.641

4.480

161

Baten

-829

-530

-100

-630

-728

98

3.411

3.827

185

4.011

3.752

259

Lasten

9.843

10.132

54

10.186

10.254

-69

Baten

-3.248

-3.446

-184

-3.630

-3.594

-36

6.595

6.686

-130

6.556

6.661

-105

Lasten

1.123

1.023

213

1.236

1.414

-178

Baten

-417

-372

21

-352

-414

63

706

651

233

884

1.000

-116

Lasten

32.110

31.528

-215

31.313

30.797

516

Baten

-7.044

-5.142

97

-5.045

-5.037

-8

25.066

26.386

-118

26.269

25.761

508

Toevoeging

719

193

375

568

568

0

Onttrekking

-314

-396

-612

-1.008

-722

-286

405

-203

-237

-440

-154

-286

25.471

26.183

-355

25.829

25.607

222

Saldo van baten en lasten
Reserves

Mutaties reserves
Resultaat

Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Rekening
2017

Verschil
2018

15

15

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

15

0

15

15

15

0

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-15

0

-104

-104

-61

-43

-15

0

-104

-104

-61

-43

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-11

-10

0

-10

-10

0

-11

-10

0

-10

-10

0

Toevoeging

193

193

0

193

193

0

Onttrekking

-123

-123

0

-123

-123

0

70

70

0

70

70

0

Toevoeging

11

0

0

0

0

0

Onttrekking

-13

-13

0

-13

-17

4

-1

-13

0

-13

-17

4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-102

0

-127

-127

-86

-41

Saldo
Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Rekening
2018

15

Saldo
Reserve bedrijfsvoering ELO

Begroting
2018
na
wijziging

0

Saldo
Reserve Pieterskerk

Wijziging
Begroting

15

Saldo
Reserve exploitatie De Nobel

Begroting
2018

Toevoeging

Saldo
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Verschil
2018

-767

Saldo
Programma

Rekening
2018

16.017

Saldo
Recreatie

Begroting
2018
na
wijziging

16.905

Saldo
Sport

Wijziging
Begroting

Lasten

Saldo
Cultureel erfgoed

Begroting
2018
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Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2017

Saldo
Reserve sportstimuleringsfonds

-86

-41

Toevoeging

500

0

0

0

0

0

Onttrekking

-50

-250

100

-150

-150

0

450

-250

100

-150

-150

0

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-160

-160

0

-160

0

0

-160

-160

0

-160

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-193

-193

-153

-40

0

0

-193

-193

-153

-40

Toevoeging

0

0

360

360

360

0

Onttrekking

0

0

-17

-17

-12

-6

0

0

343

343

348

-6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-110

-110

-110

0

0

0

-110

-110

-110

0

Toevoeging

719

193

375

568

568

0

Onttrekking

-314

-396

-612

-1.008

-722

-286

405

-203

-237

-440

-154

-286

Saldo
Totaal

Verschil
2018

-127

Saldo
Reserve grondexploitaties P8

Rekening
2018

-127

Saldo
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden

Begroting
2018
na
wijziging

0

Saldo
Res. Leefbaarh.projecten in de wijken P8

Wijziging
Begroting

-102

Saldo
Reserve economische impulsen Kennisst
P8

Begroting
2018

Reserves programma 8

Toelichting op beleidsterreinen met ﬁnanciële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000
Cultuur
De lasten van Museum de Lakenhal zijn ongeveer € 280.000 lager dan begroot. Er zijn vanuit de transitorische
posten gelden vrijgevallen ten gunste van de exploitatie.Dit gaat om een bedrag van ca €170.000 uit 2017
en eerdere jaren. Dit geld is bestemd voor diverse projecten en tentoonstellingen die Museum De Lakenhal
uitvoert / nog voor een deel moet uitvoeren. Ook resteert er in de exploitatie een bedrag dat voor projecten
en tentoonstellingen in 2018 beschikbaar was van €121.000, voor uitgaven in 2019 en volgende jaren binnen
de diverse huidige meerjarenprojecten. Meer dan de helft van dit geld is voor de voorbereidingen van de
tentoonstelling Jonge Rembrandt.
Cultureel erfgoed
Er zijn geen relevante bugettaire afwijkingen.
Sport
Er zijn geen relevante bugettaire afwijkingen.
Recreatie
Er zijn geen relevante bugettaire afwijkingen.
Toelichting op afwijkingen Reserves
Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal
Bij de eerste bestuursrapportage van 2018 is uitgaan van een begrote onttrekking van ruim € 104.000. Bij de
jaarrekening blijkt het resultaat, een tekort van € 60.000, lager dan verwacht.
Reserve bedrijfsvoering Erfgoed Leiden en omstreken
In 2018 is er een beperkte onttrekking van bijna € 17.000 uit de bedrijfsreserve Erfgoed gedaan i.v.m. het
negatieve bedrijfsresultaat. Dit wijkt marginaal af van het bedrag dat begroot is van bijna € 13.000.
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Reserve Stedelijke ontwikkeling
Ten behoeve van de subsidies Historisch Stadsbeeld is extra budget beschikbaar gesteld. In 2018 zijn minder
subsidies aangevraagd en verstrekt dat was begroot, daarom is er € 41.000 minder onttrokken.
Reserve economische impulsen Kennisst P8
Ten behoeve van het project Ver|nieuwbouw BplusC is er bij de eerste bestuursrapportage 2017 een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van € 160.000 gedekt uit de reserve economische
impulsen en kennisstad. Het college heeft op 27 juni 2017 besloten het project Ver|nieuwbouw BplusC tijdelijk
op te schorten en eerst een extern onderzoek uit te voeren naar de uitwerking van de Toekomstvisie, de
organisatie van BplusC en het beschikbare subsidiebudget afgezet tegen de ambities uit de Toekomstvisie
‘De Plus van BplusC’. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt het college een besluit over het
vervolg van het project Ver|nieuwbouw BplusC. Er zijn derhalve geen uitgaven geweest t/m 2018 op het
voorbereidingskrediet en geen onttrekking aan de reserve.
Reserve Leefbaarheidsprojecten in de wiijken
Een haalbaarheidsonderzoek naar een wijksportpark Roomburg loopt door in 2019. De geraamde onttrekking
van € 40.000 was derhalve niet nodig en zal worden doorgeschoven naar 2019.
Reserve Molen de Valk / Erfgoed Leiden
In 2018 is deze reserve ingesteld en gevoed met een bedrag van € 360.000. Hieruit worden de lasten gedekt
van de 3e molenaar die aangesteld moest worden. In 2018 waren de salarislasten hiervoor € 11.611. Dit bedrag
is uit de reserve gehaald en is wat lager dan het bedrag dat begroot is omdat de 3e molenaar later in 2018 is
aangesteld dan aanvankelijk verwacht.
INVESTERINGEN
Overschrijdingen op investeringskredieten
7101182 Informatiesysteem stadspodia
Een krediet is aangemaakt voor het informatiesysteem Stadspodia zonder rekening te houden met de BTW
kosten. De BTW kosten zijn kostprijsverhogend waardoor het aangemaakte krediet te laag was. Het BTW
bedrag is de ontstane overschrijding binnen het krediet, er wordt gezocht naar dekking om het krediet
vervolgens af te kunnen sluiten.
Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet
Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2018
7100405 Nieuwbouw huisvesting Jeugddorp
In 2018 zijn noodzakelijke vervangingen en herstelwerkzaamheden in het Jeugddorp uitgevoerd. De overige
werkzaamheden zijn in verband met de toekomstige ontwikkelingen op de vliet uitgesteld. Het krediet wordt
gehandhaafd totdat duidelijkheid is over de ontwikkeling van het gebied.
7100625 Verbouwing archeologisch centrum Boisotkade
Dit krediet is gekoppeld aan raadsbesluit RV13.0089 dat opdracht geeft om een vervangende publieksruimte te
creëren. Dit traject is nog niet afgerond en dit krediet kan derhalve niet afgesloten worden. Kosten worden in
2019 en 2020 verwacht.
7100632 LKH Publieksvoorzieningen
Het project Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal is begin 2017 in uitvoering genomen. Door deze
vertraging worden de kredieten die zien op de activiteiten die samenhangen met het project ook vertraagd. De
verwachting is dat in 2019 alle kredieten aangewend zijn conform doel en kaders, zodat deze in 2020 kunnen
worden afgesloten.
7100373 Uitbreiding Lakenhal (37 jr)/ 7100676 ren + uitbr. Installaties Lakenhal/ 7100677 Museum
de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding aard en nagelvaste collectie/ 7100678 Museum de Lakenhal
Restauratie&Uitbreidingverhuizing / 7100679 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding interieur /
7101108 Museum de Lakenhal Restauratie&Uitbreiding herinrichting / 7101109 Museum de Lakenhal
Restauratie&Uitbreiding comm.fondsenwerving en opening / 7101110 Museum de Lakenhal
Restauratie&Uitbreiding overig
Het project Restauratie en Uitbreiding Museum De Lakenhal is begin 2017 in uitvoering genomen. Door deze
vertraging worden de kredieten die zien op de activiteiten die samenhangen met het project ook vertraagd.
De verwachting is dat in 2019 alle kredieten aangewend zijn conform doel en kaders, waardoor de afsluiting
waarschijnlijk in 2020 plaats zal vinden.
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7100576 Machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17
In 2017 is de Europese aanbesteding afgerond. De levering van de diverse middelen zal plaatsvinden in 2019 en
2020. Het krediet blijft hiervoor benodigd.
7100673 Combibad gebouw binnenbad De Vliet
Er is eind 2018 een aanvullend uitvoeringsbesluit (RV 18.0109) voor het Combibad de Vliet voorbereid. Dit
krediet is daardoor nog niet afgesloten.
7101153 Toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013
De vervanging van de toplaag van de korfbalvelden heeft in 2018 plaatsgevonden. De ﬁnanciële afwikkeling zal
begin 2019 worden afgerond. Derhalve kan het krediet per 2018 nog niet worden afgesloten.
7101343 Verbouwing Molen de Valk
VVI-gelden zijn in 2018 beschikbaar gesteld en worden door een kleine vertraging in het project in 2019
uitgegeven. Daarna kan dit gedeelte van het krediet worden gesloten.
7100819 Stoelenplan LSB
Omdat er momenteel een totaal plaatje wordt gemaakt van alle investeringen die in de Stadsgehoorzaal
noodzakelijk dan wel gewenst zijn, is de vervanging van de stoelen uitgesteld
Er is momenteel een integraal plan in voorbereiding m.b.t. het geschikt maken van de zaal voor sta
(pop)concerten (heeft consequenties voor de soort stoelen). Maar ook worden plannen uitgewerkt m.b.t. de
vervanging van de geluidsinstallatie, voor de aanpassing van de uitgiftepunten voor drank (mobiele bars), voor
andere horecafaciliteiten, voor een nieuw kassasysteem, etc.
Zodra deze plannen verder zijn uitgewerkt en de ﬁnanciering rond is, zal o.a. de vervanging van de stoelen
worden gerealiseerd (hoogstwaarschijnlijk in 2020).
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