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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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