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Inleiding 

Wij maken ons sterk voor een solide en toegankelijk cultuurdomein. De gemeente en haar maatschappelijke 

partners werken samen aan een stevige culturele infrastructuur, waardoor ook onze kwetsbare inwoners in 

staat worden gesteld om in verbinding te staan met de cultuursector en daar actief in mee te doen.  

In deze startnotitie worden de ‘B’ en ‘C’ functies (Bibliotheek, Cultuureducatie en Cultuurparticipatie) ontrafeld 

in functies 1, 2 en 3.  

 

Het cultuuraanbod wordt vanaf 1 januari 2022 verdeeld in drie functies: 

◼ Functie 1 Bibliotheek  

◼ Functie 2 Kennismaken met kunst & cultuur (korte kennismakingscursussen t/m 18 jaar) 

◼ Functie 3 Cultuurparticipatie / Amateurkunst (langdurig uitoefenen van de uitvoerende kunsten)  

 

Onderdeel van deze startnotitie is dat wij een start maken met het project om muziekeducatie in het pand 

Oude Vest/Hazewindsteeg te kunnen realiseren vanaf september 2022.  

 

 

Toekomstvisie 

Cultuur zit in het DNA van onze stad. Cultuur geeft Leiden, samen met kennis, een onderscheidend profiel. We 

zetten in op versterking van dit profiel vanuit de cultuursector en willen nog meer synergie bereiken door 

samenwerking met de kennissector. Cultuur en kunsten kunnen het verhaal van onze kennis vertellen en 

verbeelden. De kern van het cultuurbeleid is en blijft eigen artistieke waarden van kunst en cultuur.  

Cultuur en kunst verrassen, verrijken en bieden schoonheid.  

Onze ambitie is: 

◼ Cultuur Op Sterke Benen 

◼ Cultuur Met Hart en Ziel  

◼ Cultuur Met kop en Schouders  

 

We willen met ons kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod een nog groter bereik realiseren onder bewoners. 

Door het cultuuraanbod meer divers en inclusiever te maken. Met oog voor toegankelijkheid, spreiding 

(dichtbij woonomgeving), bijzondere doelgroepen en aantrekkelijk zijn voor jongeren. Cultuureducatie 

betekent leren van cultuur en een kunst leren beoefenen. We willen ons onderscheiden met een bijzonder 

netwerk van kennis en cultuur. Cultuur en kennis maken samen de stad. Met onze cultuurpartners zijn we in 

gesprek over de invulling van deze ambities, samen met partners uit de sectoren onderwijs, kennis, zorg en 

welzijn. We willen de ambities mede realiseren door middel van meer samenwerking tussen culturele 

instellingen. 
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Bureau Republiq heeft in 2020 de huisvestingslasten van de grote culturele instellingen in Leiden onderzocht. 

Uit de analyse komt naar voren dat de uitdaging voor de instellingen Leidse Schouwburg – Stadsgehoorzaal en 

BplusC vergelijkbaar is. In beide gevallen is er sprake van gebouwen met een cultuurhistorische waarde met 

achterstallig huurdersonderhoud en een duidelijke investeringsopgave. In de exploitatie is geen financiële 

ruimte om invulling te geven aan die investeringsopgave en het wegwerken van het achterstallig 

huurdersonderhoud.  Voor BplusC geldt dat er al langere tijd nauwelijks onderhoud is gepleegd aan de panden 

en de bijbehorende facilitaire kosten achterlopen ten opzichte van de kengetallen. Indien BplusC de 

werkzaamheden uit het MJOP gaat uitvoeren komt het structureel 650.000 euro per jaar tekort. De verhouding 

tussen subsidie en totale opbrengsten ligt in Leiden over het algemeen wat lager dan in andere steden. Dat 

betekent dat zij in verhouding tot de opbrengsten minder subsidie ontvangen dan de benchmarkinstellingen. 

De beschikbare capaciteit aan cultureel/maatschappelijk vastgoed wordt nog niet optimaal benut. Er is een 

bereidheid om stappen te zetten in een herordening van de culturele infrastructuur om te komen tot een meer 

doelmatig en efficiënt gebruik van cultureel vastgoed. Daarbij valt op dat instellingen bereid lijken te zijn om 

meer vanuit functies te redeneren dan vanuit instituties. BplusC en Stadsgehoorzaal/Leidse Schouwburg 

hebben het initiatief genomen om te komen tot twee ‘cultuurhuizen’; een cultuurhuis waar de 

bibliotheekfunctie wordt gebundeld met de podiumfunctie van de Stadsgehoorzaal en een cluster waarin de 

muziekschool wordt gebundeld met de podiumfunctie van de schouwburg. Dat laatste zou ook goed passen bij 

het Cultuurkwartier. Een mogelijke combinatie voor de Schouwburg met Muziekschool en die van de 

Stadsgehoorzaal met  Bibliotheek vergen nog verdere uitwerking . 

De combinaties van Schouwburg met Muziekschool en Stadsgehoorzaal met Bibliotheek kunnen veel vaker, en 

voor een veel breder publiek, openbaar toegankelijk zijn dan nu het geval is. Dit geeft direct inhoud aan onze 

ambities, zoals vastgelegd in onze Cultuurvisie 2020, namelijk dat cultuur toegankelijk moet zijn voor iedereen 

en moet bijdragen aan diversiteit en inclusie.  Met de beoogde combinaties van Leidse Schouwburg plus 

Muziekschool en Stadsgehoorzaal plus Bibliotheek ontstaan in de binnenstad van Leiden twee cultuurhuizen 

voor cultuur en kennis, op plekken die nu overdag veelal gesloten zijn, of alleen toegankelijk zijn voor besloten 

bijeenkomsten. De combinaties bieden beide instellingen de mogelijkheid om de lasten van huisvesting en 

organisatie te delen. Dit kan een wezenlijke versterking betekenen voor beider financiële positie, zowel in deze 

‘Coronatijd’, als ook structureel in de komende jaren. Er is ook de optie dat de Bibliotheek vernieuwd en 

verduurzaamd op de huidige locatie aan de Nieuwstraat. 

 

Een moderne bibliotheek heeft de focus op kinderen, jongeren en mensen met taal- en andere vormen van 

achterstand. We willen een laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur voor de doelgroepen kinderen en 

jongeren. We sluiten daarbij aan op de werkwijze van Verwonder om de hoek en zetten in op een degelijke 

infrastructuur om langdurig de uitvoerende kunsten te kunnen uitvoeren. 

Zie hieronder het beoogd resultaat voor Bibliotheek, cultuureducatie en cultuurparticipatie uiterlijk per 

september 2022. 
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 Kaders   

Beoogd 
resultaat 
uiterlijk per 
1 september 
2022 

◼ Bibliotheekvisie 2016 
◼ Beleidsakkoord 2018-2022 
◼ Uitvoeringsovereenkomst 2019-2021 met BplusC, incl. prestatieafspraken 
◼ Collegebrieven 12.12.2019 en 10.07.2020: Aanbesteding  
◼ Cultuurvisie 2020 
◼ Beleidskader Vastgoed 2016 

Deze kaders samengevat: 

1. Gemeente stuurt explicieter via prestatieafspraken + aanbesteding; 

2. In aanbod méér focus op kinderen, jongeren en mensen met taal- e.a. achterstanden; 

3. Meer aanbod in de wijken, t.b.v. inclusie, diversiteit; 

4. Meer interactie tussen kunst & kennis; én: tussen kunst & welzijn/zorg. 

 Bibliotheek Cultuureducatie Cultuurparticipatie/Amateurkunst 

Inhoud 
 

Vernieuwing is al 
duidelijk zichtbaar: méér 
aanbod voor kinderen, 
jongeren; mensen met 
taal- en andere 
achterstand (zie: BplusC 
Jaarverslag 2019 en 
social media). 

◼ Tijdelijk méér 
cultuurcoaches 
(i.s.m. OC&W, tot 
2022). 

◼ Innovatie: 
Verwonder om de 
hoek, meer 
samenwerking van 
onderwijs, musea, 
BplusC en in de 
wijken. 

Vernieuwing stimuleren via 
aanbesteding en tendersubsidies. 

Huisvesting 
 

Locatiekeuze: 
◼ Óf Nieuwsstraat: 

renovatie 
◼ Óf in en nabij 

Stadsgehoorzaal: 
verhuizing 
 

◼ Geen specifieke 
huisvestingsvraag; 
activiteiten in 
scholen, musea en 
(andere) culturele 
instellingen 
 

Grootste deel te besteden budget 
voor muziekeducatie + 
muziekprogrammering. 
Voorstel: 
◼ Muzieklessen: samenvoegen bij 

Schouwburg (Oude Vest/ 
Hazewindsteeg); 

◼ Oefencabines (versterkte 
muziek): bij Nieuwplaatz of 
alternatieve locatie; 

◼ Concert (uit Qbus, Muziekhuis): 
naar De Nobel, Scheltema 
en/of Volkshuis. 

Consequenties: mogelijke verkoop 
van panden Muziekschool 
(Rapenburg) en Muziekhuis 
(Middelstegracht) 

Financiën,  
subsidies 

Subsidie Subsidie Aanbesteden 

◼ Huidige situatie: BplusC komt structureel € 650.000 tekort voor 
huurdersonderhoud. 

◼ Tekort opgelost: bij niet langer huren Rapenburg/Middelstegracht.  
◼ Kans: méér financieel voordeel wanneer Stadsgehoorzaal & BplusC samen 

huisvestingslasten kunnen dragen. 

Integraal/ 
algemene 
opmerkingen 

Onderzoek: SWOT-
analyse mogelijke 
verhuizing;  
 
 

 projectleider voor Muziekeducatie 
1. Oude Vest/ Hazewindsteeg: 
Functionele nieuwe Muziekschool 
met verbinding Schouwburg;  
2. De Nobel: verbouwing voor 
gebruik van de kleine zaal; 
3. Oefencabines versterkte muziek. 
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Kaders en doelen 

Relevante beleidsdocumenten 

◼ Toekomstvisie BplusC, 21 april 2016 

◼ Bibliotheekvisie 2016, vastgesteld door de Raad in april 2016 

◼ Beleidsakkoord college 2018-2022 

◼ Beleidskader Vastgoed vastgesteld 2016  

◼ Uvok 2019-2021, ondertekend door BplusC en gemeente op 19 december 2018 

◼ Collegebrief aan de Raad 12 december 2019 (Z/19/1456663) 

◼ Cultuurvisie 2020, ‘De Kracht van de Stad’, vastgesteld door de raad in januari 2020 

◼ Collegebrief aan de Raad, 7 juli 2020 (Z/20/1532266) 

◼ Collegebrief aan de Raad, 3 december 2020 (Z/20/1605704) 

 

Doelen 

◼ Inhoud: méer samenwerking tussen culturele instellingen, voor groter aanbod t.b.v. inclusie & 

diversiteit. Meer gebruik maken van elkaars ruimten, met als doel meer uitwisseling van kennis, 24/7 

bezetting van de ruimten en financieel betaalbaarheid, in de zes grotere cultuurinstellingen in Leiden: 

BplusC, Leidse Schouwburg/Stadsgehoorzaal, Theater Ins Blau, Gebr. De Nobel, Museum De Lakenhal 

en de Pieterskerk. 

◼ Betere huisvesting voor de Bibliotheek en Muziekeducatie. De huisvestingsstrategie dient afgeleid te 

zijn van een gedragen en vastgestelde visie op functies en organisatie. Over de huisvesting van BplusC 

in de binnenstad bestaat al geruime tijd onzekerheid. Lange tijd is de voorkeur uitgegaan naar één 

centrale locatie voor de Bibliotheek en de Muziekschool in de binnenstad. Vanuit de gemeente is 

inmiddels aangegeven niet te willen investeren in één grote binnenstadlocatie. Wel gaat de voorkeur 

uit naar minder locaties in de binnenstad: van vijf, naar vier, naar drie. 

◼ Oplossen van het tekort aan budget voor huurdersonderhoud van panden. 

Uit (extern) onderzoek voor meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is in 2019 gebleken dat BplusC in de 

huidige situatie structureel een bedrag van circa € 650.000 tekortkomt voor huurdersonderhoud en 

facilitair onderhoud. De laatste jaren is er weinig huurdersonderhoud uitgevoerd, waardoor de 

panden van binnen niet in goede en representatieve staat verkeren. Dit is mede te verklaren uit het 

feit dat de gemeente met BplusC lange tijd bezig is geweest om te streven naar één centrumlocatie, 

waardoor (huurders)onderhoud aan huidige panden steeds is uitgesteld. Ook heeft BplusC zelf te 

weinig budget vrijgemaakt voor huurders- en facilitair onderhoud. De gemeente is verantwoordelijk 

voor het verhuurdersonderhoud, hetgeen wel zoveel mogelijk is uitgevoerd. Er ligt een opgave om een 

oplossing te vinden voor een structureel ontoereikend budget à € 650.000 binnen de begroting van 

BplusC.  

◼ I.v.m. Corona is er extra noodzaak om te werken aan een toekomstbestendige sector.  

Een toekomstbestendig cultureel domein realiseren door het opstellen van een ‘Deltaplan Cultuur’. 
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HOOFDSTUK  1  

Functie 1: De Bibliotheek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Wat doet BplusC nu  

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) benoemt de maatschappelijke functies waar een 

bibliotheekorganisatie aan moet voldoen:  

1. Het ter beschikking stellen van kennis en informatie 

2. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie 

3. Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur 

4. Het organiseren van ontmoeting en debat  

5. Het laten kennismaken met kunst en cultuur  

Ad 1. Het ter beschikking stellen van kennis en informatie 

Het verstrekken van informatie, het bieden van ontspanning en recreatie, het aanbieden van materialen ten 

behoeve van een leven lang leren, vrije beschikbaarheid van fysieke en digitale informatie voor inwoners. 

Ad 2. Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie 

Een leven lang leren, verstrekken van informatie, het aanbieden van materialen ten behoeve van een leven 

lang leren. Met focus op het bestrijden van laaggeletterdheid en het vergroten van digitale vaardigheden van 

kinderen, jongeren en mensen met taal- en andere vormen van achterstand. 

 

◼ Het plan behelst een moderne bibliotheek met een focus op kinderen, jongeren en mensen met taal- en andere 

vormen van achterstand en een laagdrempelige toegang tot kunst en cultuur voor de doelgroepen kinderen en 

jongeren. 

◼ De Bibliotheek is een moderne laagdrempelige instelling, die verrast, informeert, amuseert en inspireert in een 

geschikt gebouw. 

◼ Een moderne bibliotheek biedt de mogelijkheid je te ontwikkelen voor alle burgers, maar met extra focus op 

mensen met taal- en andere vormen van sociaaleconomische achterstand. De Bibliotheek ondersteunt binnen het 

taalhuis het non-formeel leren en zet veel in op digitale inclusie. Ook de digitale kennis- en vaardigheden voor 

kinderen en jongeren worden vergroot door middel van activiteiten. 

◼ Het verstrekken van informatie, het bieden van ontspanning en recreatie, het aanbieden van materialen ten 

behoeve van een leven lang leren, vrije beschikbaarheid van fysieke en digitale informatie voor inwoners. 

◼ Laagdrempelige vestiging die veel bezoekers trekt, waarbij vestigingen in alle wijken efficiënt worden ingezet om 

ontmoeting en participatie mogelijk te maken. 

◼ Leidenaren vanaf 18 jaar maken kennis met kunst en cultuur in de vorm van laagdrempelige voorstellingen, 

bijeenkomsten in culturele panden en in alle wijken. 
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Ad 3. Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur 

Een structurele samenwerking tussen onderwijs en Bibliotheek met als doel het verhogen van het intrinsieke 

leesplezier. Kinderen worden leesvaardiger. Uitgangspunt is dat de Bibliotheek een strategische partner is van 

het onderwijs en een duurzame en structurele inzet biedt voor leesbevordering, waarmee de taalontwikkeling 

van kinderen wordt gestimuleerd. 

Ad 4. Organiseren van ontmoeting en debat 

Meedoen betekent je betrokken voelen. Het ontplooien en ontwikkelen van de leefbaarheid en sociale cohesie 

en het stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan in de hele stad. 

Ad 5. Het laten kennismaken met kunst en cultuur 

Op een laagdrempelige manier kennis maken met kunst en cultuur. BplusC heeft nu een zeer uitgebreide C 

poot waar ook het kennismaken met kunst en cultuur onder valt.  

 

1.2 Gevolgen voor BplusC 

De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen zijn: 

◼ De onderdelen 1 t/m 5 blijven uitgevoerd worden door BplusC, waarbij onderdeel 5 wijzigt: het deel 

tot en met 18 jaar komt niet meer bij BplusC te liggen, maar bij de netwerkorganisatie Verwonder om 

de hoek (= functie 2).  

◼ Uitbreiding activiteiten bibliotheek naar zes wijken 

1.3 Huisvesting 

De bibliotheekvestiging in de binnenstad blijft vooralsnog gehandhaafd aan de Nieuwstraat 4. Een verkennend 

onderzoek naar een mogelijke alternatieve locatie hiervoor (in en rondom Stadsgehoorzaal) start in het eerste 

kwartaal 2021. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van samenwerking op locatie tussen de Stadsgehoorzaal 

en de Bibliotheek. De samenwerking  biedt beide instellingen de mogelijkheid om de lasten van huisvesting te 

delen. Dit kan een wezenlijke versterking betekenen voor beider financiële positie, zowel in deze ‘Coronatijd’, 

als ook structureel in de komende jaren. 

De directies en Raden van Toezicht van BplusC en Leidse Schouwburg/ Stadsgehoorzaal hebben begin oktober 

2020 aan het college gemeld dat zij zeer positief in deze samenwerking staan.  

Bij adequate huisvesting voor de bibliotheek zal altijd de balans moeten worden gezocht tussen functionaliteit, 

duurzaamheid en betaalbaarheid, met als uitgangspunt in m2 omlaag te gaan en minder geld ‘in stenen’ en 

meer in activiteiten. De ruimte zal betaalbaar moeten zijn voor de gebruikers. 

 

1.4 Inkoop 

Per functie is gekeken wat er mogelijk is qua vorm van financieren (subsidiëren of aanbesteden). Als er sprake 

is van cofinanciering vanuit Rijksmiddelen is een vorm van aanbesteden niet mogelijk. De regelgeving voor 

Europees aanbesteden is van toepassing wanneer de overheid een werk, levering of dienst wil inkopen bij een 
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derde partij en het bedrag van de opdracht het drempelbedrag overschrijdt. Afhankelijk van het werk, levering 

of een dienst, waarde van de opdracht en de markt wordt de vorm van inkoop vastgesteld.  

 

Op basis van de wettelijk taken uit de Wsob en het ontbreken van een markt komt functie 1 niet in aanmerking 

voor een vorm van aanbesteden. De uitvoering van deze functie wordt gefinancierd door middel van een 

subsidie met een Uitvoeringsovereenkomst (Uvok). 

 

De ‘Toekomstvisie BplusC’ (april 2016) is vertaald in een drietal opeenvolgende Uvok’s: voor het jaar 2017, voor 

2018 en voor de jaren 2019-2021. In vervolg op een extern onderzoek naar het functioneren van BplusC en de 

samenwerking met de gemeente (DSP, najaar 2017) zijn in de zomer van 2018 zgn. prestatie-indicatoren (Kpi’s) 

vastgesteld. Deze vormen de basis van de Uvok 2019-2021. De gemeente heeft in 2019 – op basis van Kpi-

rapportages en het jaarverslag – kunnen monitoren dat BplusC zich méér richt op kinderen, jongeren en 

mensen met taal- en andere vormen van achterstand. Deze (geleidelijke) verandering dient te worden 

voortgezet.  

 

 

Vernieuwing Bibliotheek 

◼ BplusC werkt door middel van Kpi’s aan de ontwikkeling van hun basistaken uit de Wsob. 

◼ Meer focus (en budget) op jeugd en jongeren. BplusC heeft gewerkt aan een stabilisering van de 

dalende trend van het aantal jeugdleden, door aanpassing in jeugdcollectie en lidmaatschap gratis 

te maken tot en met 18 jaar. 

◼ Er is met beperkte middelen gewerkt aan een frissere inrichting van de Bibliotheek aan de 

Nieuwstraat o.a. door een nieuwe publieksbalie, herinrichting van de jeugdhoek en een betere 

presentatie ‘nieuwe collectie’. 

◼ Een toename van het aantal taalhuislocaties in de wijken. 

◼ Er is meer focus op lezingen en debatten. 

◼ BplusC laat een doorontwikkeling en uitbreiding van het aantal I-lab activiteiten zien. 

 

 

Wijken 

Gesprekken over (uitbreiding van) ‘kennis- en kunstactiviteiten’ in huizen van de buurt worden – op verzoek 

van Incluzio (de huidige exploitant van de buurthuizen) – pas sinds september 2020 gevoerd. Eerder was niet 

mogelijk; Incluzio doet dit werk sinds 1 juli 2020. Gekozen is voor een stapsgewijze ontwikkeling van de 

samenwerking. Als eerste wordt gewerkt aan een verbouwing van het huis van de buurt Stevensbloem in de 

Stevenshof, zodat functies hier meer gemengd kunnen worden. Beide organisaties beschikken nu elk over een 

eigen en apart deel van het pand. Plannen worden ook uitgewerkt voor ‘Het Gebouw’ in Leiden-Noord.  

Als gevolg van de Corona-crisis is het nog niet tot concrete, nieuwe activiteiten gekomen, ook omdat financiële 

ruimte hiervoor op dit moment ontbreekt. Het uiteindelijke streven is erop gericht ‘kennis- en 
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kunstactiviteiten’ aan te bieden in huizen van de buurt in zes wijken. Het gaat dan om de uitbreiding van het 

onderdeel  ontmoeting en debat naar de zes wijken. Maar ook om de andere onderdelen als bevorderen van 

lezen en kennismaken met literatuur, ontwikkeling en educatie. BplusC heeft hier al stappen in gezet door het 

Taalhuis ook meer in de wijken aan te bieden. Deze ontwikkeling zal worden versterkt. Er zal worden gekeken 

naar de behoefte in de wijk en worden samengewerkt met de aanbieders uit het sociaal domein als Incluzio, Sol 

en Buzz. 

Binnen het kader van de huidige UVOK 2019-2021, in combinatie met tegenvallende inkomsten (Corona-

effect), beschikt BplusC in 2020 en 2021 niet over voldoende  financiële ruimte om bibliotheekfuncties (functie 

1) naar méér wijken te brengen dan de huidige (i.c. Merenwijk, Leiden-Noord, Stevenshof). Deze middelen 

moeten ontstaan door herschikking binnen het huidige budget van BplusC Deze herschikking valt vooral te 

realiseren door structureel lagere huisvestingslasten, waartoe – als eerste opties – BplusC niet langer huurder 

is van de Muziekschool aan het Rapenburg en mogelijk ook Muziekhuis aan de Middelstegracht. De uitbreiding 

van bibliotheekfuncties is onderdeel  van de UVOK 2022 e.v., onder de voorwaarde dat structureel lagere 

huisvestingslasten dan gerealiseerd zijn.   

 

In bijlage 1 is aangegeven wat het aanbod van BplusC nu in de wijken is. 

 

 

1.5 Financiën 

In de tabel hieronder de subsidie voor de Bibliotheek beschikbaar in 2021.   

Functie 1  

Bibliotheek (basistaken 1 t/m 5) € 3.854.281 

Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie € 56.134 (Taalhuis) 

 

Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met 

literatuur 

 

€ 65.842 (Gelijke kansen) 

 

 

Totaal (incl. huisvesting) € 3.976.257 

 

De huidige financiële kaders voor de Bibliotheek blijven behouden. Het budget voor Taalhuis en Gelijke kansen 

worden specifieker in de subsidieafspraken vanaf 2021 vastgelegd. 

 

1.6 Vervolgstappen 

1. Doorzetten van de lijn van vernieuwing van de Bibliotheek en deze concreter gaan beschrijven. 

2. Basissubsidie 1 t/m 5 verdelen in een budget per basistaak. 

3. BplusC beschrijft producten per basistaak. 

4. Beëindigen taalcursussen. (Taalhuis gaat door).  

5. Onderzoeken plek Historisch Informatie Punt. 
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6. Budget Taalhuis borgen in de basistaken op basis van financiering per traject. 

7. Budget Gelijke Kansen borgen in de basistaken op basis van financiering op productniveau. 

8. Opdrachtgeverschap Bibliotheek verder professionaliseren. 

9. Afsluiten van nieuwe huurcontracten met BplusC voor alle locaties met een marktconforme huurprijs 

in overeenstemming met Beleidskader Vastgoed en een duidelijke demarcatie voor het onderhoud 

conform standaard ROZ-huurovereenkomst.  

10. Vastleggen dat BplusC jaarlijks voldoende werkzaamheden uitvoert voor huurders- en facilitair 

onderhoud om de panden op lange termijn in goede staat te houden. 
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HOOFDSTUK  2 

Functie 2: Kennismaken met kunst en cultuur 

 

 

 

3.1 Afgelopen periode 

Op dit moment  worden deze taken uitgevoerd door  een aantal organisaties. BplusC heeft hierin een rol samen 

met de Cultuureducatiegroep en Verwonder om de Hoek. Dit betekent dat deze taken ondergebracht worden 

bij de toekomstige netwerkorganisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Wat doen de culturele partners nu?  

BplusC is partner in het project Verwonder om de Hoek. Het project Verwonder om de hoek wordt geleid door 

museum Naturalis, maar uitgevoerd in nauwe samenwerking met Cultuureducatiegroep (CEG), BplusC en het 

Verwonderpaspoort. Verwonder om de hoek is een regionaal project en vindt plaats in bijna alle gemeentes van 

Holland Rijnland. Het project gaat in 2021 op in de regeling Cultuureducatie met kwaliteit 3 (CMK 3). CMK 3 is 

een rijksregeling en aankomende periode ligt de focus op kwalitatieve cultuureducatie en de samenwerking 

tussen onderwijs en culturele instellingen. Daarnaast is er aandacht voor het verbinden van binnen- en 

buitenschoolse cultuureducatie. Het CmK-programma 2017-2020 is deels vormgegeven in partnerschap tussen 

CEG en BplusC; een van de grotere culturele instellingen in de regio Leiden. Onderliggende intentie hierin is 

◼ Een netwerkorganisatie die activiteiten coördineert en ontsluit op het gebied van kunst, cultuur, wetenschap, 

natuur en techniek en die daarnaast de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren mogelijk maakt. Een 

netwerkorganisatie die coördineert, stimuleert, activeert en die aanbod checkt op kwaliteit.  De cultuurcoaches 

in de wijken spelen een belangrijke rol bij dit onderdeel. 

◼ Een onafhankelijke netwerkorganisatie die zich richt op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar en met extra 

aandacht voor die kinderen en jongeren die om wat voor reden ook, weinig of geen toegang hebben tot kunst 

en cultuur. 

◼ We sluiten met deze werkwijze aan bij Verwonder om de hoek. Leiden is een stad van kunst en kennis, en 

daarom willen we het aanbod verbreden en verbinden met de onderwerpen natuur, techniek en duurzaamheid. 

◼ Het initiëren van korte kennismakingscursussen, na schooltijd, op het gebied van kunst en cultuur (naar 

voorbeeld kennismakingsprogramma bij sport). Dat wil zeggen kortdurende cursussen bij aanbieders op het 

gebied van bijvoorbeeld dans, beeldende kunst, theater of gitaar. Bestaande aanbieders kunnen dit aanbieden 

tegen een eenduidig, betaalbaar tarief. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar.  

◼ Binnen én buiten schooltijd. We sluiten hierbij aan bij de werkwijze van Verwonder om de hoek, waarbij het doel 

is om kinderen tot en met 12 jaar op betekenisvolle wijze binnen en buiten school in aanraking te brengen met 

kunst en cultuur. Door een betere verbinding te maken tussen binnen- en buitenschool en het aanbod goed te 

ontsluiten, kunnen zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van het rijke aanbod in Leiden.  

◼ Leiden is stad van kunst en kennis, en daarom willen we het aanbod verbreden en verbinden met de 

onderwerpen natuur, techniek en duurzaamheid.  

◼ Speciaal aandacht voor de groep 12 t/m 18 jaar. Zij volgen nu het programma Kunstshot/ Cultuurshop. Aan de 

netwerkorganisatie wordt gevraagd een passend aanbod, al dan niet gelijkend op het huidige format, te 

realiseren dat aansluit bij de vraag van deze doelgroep. 

➢  
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voortzetting van de goede samenwerking in het CmK-project van de voorgaande jaren en het 

professionaliseren hiervan door uitbreiding en vastlegging van onderlinge afspraken. Door elkaars sterke 

kanten te benutten komt dit ten goede aan de basisscholen in de regio Holland Rijnland. BplusC heeft een serie 

cultuurpakketten ontwikkeld en biedt deze onder eigen verantwoordelijkheid aan. Scholen kunnen kiezen uit 

een divers aanbod aan workshops, lessen en voorstellingen. Ook is BplusC actief in het (mede)organiseren van 

festivals en wordt structureel een vakleerkracht aangeboden voor in de klas of als co-teaching voor het team. 

In 2019 maakten 71 scholen gebruik van het aanbod van BplusC (cultuurpakket - 568 klassen; 

schoolvoorstelling bezoeken - 387 klassen; vakleerkracht Muziek – 186 klassen; speciale scholing - 310 

deelnemers). Hoewel deze activiteiten niet zijn bekostigd uit het CmK-programma, droegen ze inhoudelijk bij 

aan het verhogen van de deelname en kwaliteit van cultuureducatie in de regio. 

 

2.2 Gevolgen voor cultuur-educatieve partners 

De website van Verwonder om de hoek is volop in ontwikkeling. Het is een nieuwe regionale website met 

daarin opgenomen de content van zowel het Verwonderpaspoort (wetenschap, natuur en techniek) als 

de  content van de cultuureducatiegroep (cultuureducatie), beide zijn platforms waar het aanbod van diverse 

partijen te vinden is. Het streven is dat in de zomer van 2021 al het binnen-schoolse aanbod cultuureducatie, 

natuur en techniek voor basisscholen te vinden is op de website van Verwonder om de hoek. Daarnaast wordt 

per wijk, via de website, ook het buitenschoolse aanbod ontsloten. Dit zal stap voor stap gebeuren en start al in 

januari 2021. Het platform wordt bekostigd door de regio, maar voor het grootste gedeelte door Leiden, vanuit 

de middelen CMK3 en Verwonderpaspoort. 

 

De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen zijn:  

◼ Basisscholen kunnen gebruik maken het platform Verwonder om de hoek. 

◼ BplusC levert nu cultuurpakketten aan de basisscholen in Leiden. In de nieuwe werkwijze wordt dit via 

de website van Verwonder om de hoek aangeboden.  

◼ BplusC krijgt de optie om ook aansluiten bij de nieuwe werkwijze voor buitenschools aanbod en 

daarmee krijgt ze de mogelijkheid om ook korte kennismakingscursussen aan te bieden. 

◼ Cultuurcoaches vallen, na de pilotperiode, niet meer onder BplusC, maar onder de netwerkorganisatie 

en werken daar nauw samen met de adviseurs binnenschools. 

 

 

Ander culturele aanbieders 

Gesubsidieerde organisaties als het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Jeugdtheaterschool kunnen hun aanbod 

eveneens zetten op het platform Verwonder om de hoek. En dat geldt ook voor aanbieders in de stad, zoals de 

balletschool of een muziekschool, die ‘marktpartij’ zijn. Zij kunnen allemaal korte kennismakingscursussen 

initiëren, na schooltijd, op het gebied van kunst en cultuur (naar voorbeeld kennismakingsprogramma bij 

Sport). 
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2.3 Huisvesting 

De activiteiten vinden plaats op de scholen en in bestaande accommodaties; in de wijken, huizen van de buurt, 

musea en andere culturele instellingen in de stad. 

 

2.4 Inkoop 

Per functie is gekeken wat er mogelijk is qua vorm van financieren (subsidiëren of aanbesteden). Als er sprake 

is van cofinanciering vanuit Rijksmiddelen is een vorm van aanbesteden niet mogelijk. De regelgeving voor 

Europees aanbesteden is van toepassing wanneer de overheid een werk, levering of dienst wil inkopen bij een 

derde partij en het bedrag van de opdracht het drempelbedrag overschrijdt. Afhankelijk van het werk, levering 

of een dienst, waarde van de opdracht en de markt wordt de vorm van inkoop vastgesteld.  

 

Functie 2 sluit aan bij de bestaande ontwikkelingen rondom Verwonder om de hoek die in regionaal verband 

zijn opgestart en vallen onder een subsidieregeling (deels gefinancierd uit rijksmiddelen). De uitvoering van 

deze functie wordt gefinancierd door het verlenen van een subsidie met, afhankelijk van de hoogte van de 

subsidie, een Uitvoeringsovereenkomst. 

 

2.5 Financiën 

In de tabel hieronder de subsidie beschikbaar in 2021 voor functie 2 en 3.  Er zal nog geschoven gaan worden 

met inhoudelijke taken en middelen om uiteindelijk een budget beschikbaar te hebben voor functie 2 en een 

budget voor functie 3. 

 

  Budget beschikbaar Waar vandaan? 

Functie 2 en 3      

Netwerkorganisatie Kennis maken met 

kunst en cultuur  

en cultuureducatie 

€ 1.790.050 
 

€ 1.603.151 Kunsteducatie (BplusC, betreft 

voor het grootste deel muzieklessen en 

niet uitgesplist naar leeftijd) 

€ 19.710 (CAL) 

€ 23.598 (Kunstshot) 

€ 90.000 (Jeugdtheater) 

€ 53.591 (Muziekhuis) 

Taakstelling € 175.000   

Totaal € 1.615.050   

Cultuurcoaches (functie 2 en 3) t/m 2022 € 330.000 
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2.6 Vervolgstappen 

1. Uitwerken taken en budget voor functie 2 en functie 3. 

2. Stichting Verwonder om de hoek moet worden opgericht in het voorjaar van 2021. 

3. In 2021 een start maken met inrichting van kennismakingscursussen kunst en cultuur d.m.v. inzet 

cultuurcoaches. Het aanbod verloopt via de website Verwonder om de hoek. 

4. Onderzoek naar de balans tussen kosten van activiteiten voor kinderen en een eventuele vergoeding 

voor aanbieders, met daarbij aandacht voor het bereik van de doelgroep kinderen. 

5. Herijken subsidie Verwonder om de hoek. 

6. Herijken opdracht cultuurcoaches vanaf 2022. 
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HOOFDSTUK  3 

Functie 3: Cultuurparticipatie / Amateurkunst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Wat doen de betreffende cultuureducatieve organisaties nu? 

BplusC voert nu alle taken uit. Naast samenspel geeft BplusC ook individuele lessen. De muzieklessen en 

andere muziekactiviteiten (11 lokalen) biedt BplusC aan op het Rapenburg (Muziekschool) en aan de 

Middelstegracht (Muziekhuis).  

In het muziekhuis Middelstegracht zijn:  

◼ Leslokalen voor versterkte muziek;  

◼ Tien oefenruimten (geluidgeïsoleerde oefencabines) voor versterkte bands;  

◼ Concertzaal Qbus, die wordt gebruikt voor programmering van Hothouse, de X en BplusC zelf.  

 

BplusC biedt ook theater, dans en beeldende kunst in alle leeftijdsgroepen. Dit vindt met name plaats in het 

Volkshuis. 

 

Jeugdtheaterschool  

De Jeugdtheaterschool biedt nu buitenschoolse lessen jeugdtheater en musical, met daarbij speciale aandacht 

voor bewegen en mime, aan kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. De lessen vinden plaats in theater Ins 

Blau. Het jeugdtheater is ook actief op enkele basisscholen.  

 

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland 

Zij bieden nu buitenschoolse lessen en workshops jeugdtheater aan kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Er 

is daarbij speciale aandacht voor tekstbeleving en tweejaarlijkse grote semiprofessionele regionale 

Cultuurparticipatie is het langdurig beoefenen van uitvoerende kunsten, zijnde muziekeducatie, theater, dans en 

beeldende kunst. De gemeente stimuleert de uitvoerende kunsten waar qua aanbod geen (commerciële) markt voor 

is. De gemeente zet vooral in op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Omdat het geven van de meeste 

individuele lessen wel commercieel rendabel is, willen wij ons vooral focussen op het samenspel. Het gaat daarbij 

om een orkestschool voor strijk- en blaasinstrumenten aan de Oude Vest/ Hazewindsteeg bij de Leidse Schouwburg 

(t/m 18 jaar) en een muziekintendant/instelling voor het opbouwen/onderhouden van een platform/netwerk van 

gekwalificeerde en ‘fair’ betaalde muziekdocenten. De gekozen muziekintendant of instelling wordt 

verantwoordelijk voor de plek waar de orkestschool (docenten) en de oefenruimtes voor de lessen tegen betaalbare 

prijzen kunnen worden gehuurd. Als het gaat om theater, dans en beeldende kunst willen we geen dubbelingen 

meer in gesubsidieerd aanbod. We zetten vooral in op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Voor beoefenaars 

boven de 18 jaar zal de orkestschool praktiseren in het te renoveren muziekgebouw aan de Oude 

Vest/Hazewindsteeg. De gemeente garandeert betaalbare huurprijzen.  
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voorstellingen. De lessen vinden plaats in de Stadsgehoorzaal. Ook organiseren ze op enkele basisscholen 

schooltoneelclubs. 

 

Ars 

Ars is een kunstenaarsvereniging met leden. Ze bevorderen beeldende kunst in Leiden door een 

ontmoetingsplaats te zijn voor kunstenaar en publiek, ze verzorgen tentoonstellingen en lessen beeldende 

kunst voor volwassenen. Ze voeren projecten uit met het Voortgezet Onderwijs. 

 

3.2 Gevolgen voor de cultuureducatieve organisaties? 

BplusC 

De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen zijn: 

◼ Een aantal individuele muzieklessen komt te vervallen.  

◼ Er wordt aanbesteed op dit onderdeel,  BplusC kan meedoen als partij.  

◼ BplusC doet nu ook dans, theater en beeldende kunst, subsidie hiervoor komt te vervallen. Ze kunnen 

als partij wel meedoen in de tendersubsidie voor kinderen/jongeren tot en met 18 jaar als het gaat om 

theater en beeldende kunst. 

◼ BplusC heeft docenten in vaste dient. Afhankelijk van uitvoering en uitkomst van de aanbesteding en 

het aantal fte kunnen er aanzienlijke frictiekosten ontstaan.  In de uitwerking van de aanbesteding zal 

met deze factor rekening worden gehouden. Duidelijk en tijdig communiceren richting BplusC welke 

functies niet worden aanbesteed na 2021 en BplusC hierop tijdig actie laten nemen kan de 

frictiekosten sterk verminderen. 

 

Jeugdtheaterschool  

◼ De subsidie voor jeugdtheater voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar wordt uitgezet in een 

tendersubsidie waar jeugdtheaterschool aan mee kan doen. 

 

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland 

◼ De subsidie voor jeugdtheater voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar wordt uitgezet in een 

tendersubsidie waar het Jeugdtheaterhuis aan mee kan doen. 

 

Ars 

◼ De subsidie voor beeldende kunst voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar wordt uitgezet in een 

tendersubsidie waar ARS aan mee kan doen. 
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3.3 Huisvesting  

Muziek 

Onderzoek loopt naar het samenbrengen van muziekactiviteiten aan de Oude Vest/Hazewindsteeg. De lessen 

in de huidige Muziekschool (Rapenburg 22) en mogelijk enkele leslokalen uit de Middelstegracht 123 kunnen 

dan een plek krijgen in het gebouw bij de Schouwburg. Voor een deel van de activiteiten in het Muziekhuis 

(Middelstegracht 123) moet elders onderdak worden gezocht. Bij eventuele realisering van dit plan komen de 

gemeentelijke panden aan het Rapenburg en mogelijk ook de Middelstegracht vrij voor herbestemming en 

eventuele verkoop. De insteek is om de muziekeducatie te concentreren in het pand aan de Oude 

Vest/Hazewindsteeg, naast de Leidse Schouwburg.  

 

Om de functie muziekeducatie te kunnen uitoefenen, is een gebouw nodig waar deze functie kan worden 

uitgevoerd. Voorstel is: 

◼ Muzieklessen: samenvoegen bij Leidse Schouwburg (pand Oude Vest/Hazewindsteeg);  

◼ Oefencabines (versterkte muziek). Optie Nieuwplaatz (Sumatrastraat).  

◼ Concert (uit Qbus, Muziekhuis). Optie: De Nobel, Scheltema en/of Volkshuis  

  

De organisaties de X (programmeert wereldmuziek, jazz, cross-over en folk) en Hothouse (jazzmuziek) zullen 

elders in de stad een podium kunnen vinden. Zij kunnen mogelijk terecht bij Gebr. de Nobel, Scheltema en/of 

het Volkshuis. De gemeente onderzoekt met partijen wat de beste opties zijn, inhoudelijk en financieel.  

Onderdeel van de inventarisatie is een onderzoek naar de noodzaak van een verbouwing van Gebr. de Nobel. 

 

Het verplaatsen van de oefencabines en concerten betreft een verschuiving binnen de cultuurbegroting (niet in 

de begroting voor de raad). Alles wat nu aan subsidie wordt toegekend in en voor het Muziekhuis wordt 

verdeeld in drie onderdelen; verschuiving naar Oude Vest/Hazewindsteeg (lessen), en mogelijk Nieuwplaatz 

(oefencabines versterkte muziek) en naar De Nobel, Scheltema en/of Volkshuis (concerten). 

 

Voor de invullingen van het gebouw aan de Oude Vest/ Hazewindsteeg zijn er meerdere varianten. Er zal 

opdracht worden gegeven om de varianten te onderzoeken (o.a. prijs verbouwing) en een keuze hierin te 

maken. Een van de mogelijkheden is om de Oude Vest/ Hazewindsteeg om te bouwen tot een Cultuurhuis, 

waarin een optimale samenwerking tussen Schouwburg en de muziekschool kan plaatsvinden. Dit heeft de 

voorkeur van de Leidse Schouwburg. Een functionele binnenplaats voor de nieuwe Muziekschool die zorgt voor 

een ontmoetingsplaats en de verbinding met de Schouwburg. Dit Cultuurhuis zal een aanwinst zijn in het 

Cultuurkwartier. De verbouwing moet uiterlijk gereed zijn op 1 september 2022, omdat na de zomer het 

nieuwe muziekschooljaar start.  

 

De gemeente wil de panden waarin muziekeducatie gegeven wordt toekomstbestendig verduurzamen. Dit kan 

tegelijkertijd worden uitgevoerd met de werkzaamheden om het pand geschikt te maken voor muziekeducatie. 

Deze kosten van de verduurzaming van vastgoed worden gedeeltelijk doorberekend aan de huurder door een 
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vergoeding boven op de huur, vanuit het uitgangspunt dat de energiekosten zullen dalen. De algemene regel is 

dat 75% van de geprognosticeerde energiebesparing door de huurders aan de gemeente betaald wordt, zodat 

de huurder een voordeel heeft van 25% van de geprognosticeerde energiebesparing. We zullen bekijken of dat 

in dit geval ook zo kan gelden.  

 

Jeugdtheater en Beeldende Kunst 

Deze activiteiten gaan plaats vinden in de culturele panden van de stad, zoals bijv. Ins Blau, Ars, Volkshuis en/of 

in de wijken, afhankelijk van de uitkomsten van de tendersubsidie. 

 

Risico’s huisvesting 

Oude Vest/Hazewindsteeg 

◼ Voor de invullingen van het gebouw aan de Oude Vest/Hazewindsteeg zijn  meerdere varianten 

mogelijk. Er zal opdracht worden gegeven om de varianten te onderzoeken (o.a. prijs verbouwing) en 

een keuze hierin te maken. 

◼ Verbouwen  van het pand kost tijd, maar lijkt haalbaar. In het gekozen tijdspad (alles gereed voor 1 

september 2022) zal de gemeente het pand moeten verbouwen. De gemeente heeft de 

verantwoordelijkheid. Het plan wordt dus deels gerealiseerd zonder overleg met een toekomstig 

gebruiker.  

 

Nieuwplaatz 

◼ Vanuit cultuurbeleid is de Nieuwplaatz aangewezen als broedplaats. De huurovereenkomst loopt tot 

en met 2022. 

◼ Er zit nog een onderwijsbestemming op het pand, en in tegenstelling tot eerdere verwachtingen, is de 

behoefte aan onderwijsgebouwen groter dan verwacht. Hoewel Bonaventura het pand verlaten heeft, 

is ondertussen het Marelandcollege  (PO en VO) weer in het schoolgebouw gekomen (begane grond). 

Nieuwplaatz en het Marecollege delen nu het gebouw. Prognoses van het aantal leerlingen zijn nooit 

zeker maar het uitgangspunt is dat tenminste het huidige deel van het gebouw beschikbaar blijft in de 

toekomst voor de Nieuwplaatz. Onderwijs kijkt mogelijk naar andere locaties in de stad voor 

uitbreiding primair onderwijs.   

 

◼ De financiering van oefencabines maakt deel uit van de subsidie die BplusC ontvangt voor de 

exploitatie van het Muziekhuis, Deze subsidie is voor het verhuren van oefencabines, maar ook voor 

het beschikbaar stellen van de grote zaal, inclusief personeel. De inkomsten voor de oefencabines 

bedragen ongeveer  € 40.000 per jaar.  
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3.4 Inkoop 

Per functie is gekeken wat er mogelijk is qua vorm van financieren (subsidiëren of aanbesteden). Als er sprake 

is van cofinanciering vanuit Rijksmiddelen is een vorm van aanbesteden niet mogelijk. De regelgeving voor 

Europees aanbesteden is van toepassing wanneer de overheid een werk, levering of dienst wil inkopen bij een 

derde partij en het bedrag van de opdracht het drempelbedrag overschrijdt. Afhankelijk van het werk, levering 

of een dienst, waarde van de opdracht en de markt wordt de vorm van inkoop vastgesteld.  

 

Voor functie 3 gaat het om een dienst die qua opdrachtwaarde en type dienst valt aan te besteden. De andere 

vormen (beeldende kunst en theater) komen te vallen onder een tendersubsidie (= ook een vorm van 

aanbesteden), omdat de opdrachtwaarde hiervan lager ligt en we erop willen inzetten dat er meer partijen 

kunnen deelnemen. 

 

3.5 Financiering 

3.5.1 Financiering huisvesting muziekeducatie 

In januari 2021 zal de projectopdracht voor de mogelijke nieuwe huisvesting muziekschool aan het college 

worden voorgelegd. Indien het college daarmee instemt zal een projectleider gezocht worden om het project 

vorm te geven en te realiseren. De projectkosten in 2021 zijn begroot op € 80.000. We zoeken naar een 

oplossing die past zodat het ook exploitabel is voor de functie(s) die we willen huisvesten. Daarbij zal altijd de 

balans moeten worden gezocht tussen functionaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid, met als uitgangspunt 

in m2 omlaag te gaan en minder geld ‘in stenen’ en meer in activiteiten. De ruimtes zullen betaalbaar moeten 

zijn voor de gebruikers. 

Een eerste opzet laat zien dat er investeringen gedaan moeten worden in het pand aan de Oude 

Vest/Hazewindsteeg om dit pand geschikt te maken voor muziekeducatie (o.a. achterstallig onderhoud en 

geluidsisolatie), verduurzaming en om een  eventuele functionele verbinding met de Schouwburg te realiseren.  

Voor het aanpassen van de locatie voor de programmering van livemuziek en het realiseren van oefencabines 

zijn ook eenmalige investeringen nodig.  

Ter dekking van deze kapitaallasten zijn binnen de gemeentelijke begroting (naast een mogelijke bijdrage van 

de huurders) een aantal opties beschikbaar, afhankelijk van de totale kosten van het integrale plan moet hier 

een keuze in gemaakt worden: 

◼ Vrijval kapitaallasten Nieuwstraat 5 kan worden ingezet voor het verbouwen van het pand; 

◼ Binnen de reserve duurzame stad is een kapitaallast beschikbaar voor het verbouwen van vastgoed, 

en deze panden zouden, indien mogelijk, binnen dit krediet opgepakt kunnen worden; 

◼ Inzet van het structurele voordeel bij het afstoten van twee panden. 

 

Er zijn voldoende dekkingsmogelijkheden voor de incidentele kosten (investeringen).   

Voor BplusC geldt dat minder m2, lagere kosten betekent. Voor bijvoorbeeld onderhoud, investeringen, maar 

ook facilitaire kosten worden lager. Dit betekent dat BplusC financiële ruimte krijgt om te kunnen voldoen aan 
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het onderhoudsniveau dat de gemeente van huurders van de panden vraagt en het in stand houden van het 

gevraagde weerstandsvermogen.  

 

3.5.2 Financiering functies 

In de tabel hieronder de subsidie beschikbaar in 2021 voor functie 2 en 3.  Er zal nog geschoven gaan worden 

met inhoudelijke taken en middelen om uiteindelijk een budget beschikbaar te hebben voor functie 2 en een 

budget voor functie 3. 

  Budget beschikbaar* Waar vandaan? 

Functie 2 en 3      

Netwerkorganisatie kennis maken met 

Kunst en cultuur en cultuurparticipatie 

€ 1.790.050 

 
 

€ 1.603.151 Kunsteducatie (BplusC) 

€ 19.710 (CAL) 

€ 23.598 (Kunstshot) 

€ 90.000 (Jeugdtheater) 

€ 53.591 (Muziekhuis) 
 

 

  

Taakstelling -€ 175.000   

Totaal € 1.615.050   

Cultuurcoaches (functie 2 en 3) t/m 2022 

 
 

€ 330.000 

 
 

  

* Het gaat hier om functie 2 en 3 gezamenlijk. Er zal geschoven gaan worden met inhoudelijke taken en middelen om 

uiteindelijk een budget beschikbaar te hebben voor functie 2 en een budget voor functie 3.  

 

3.6 Vervolgstappen 

1. Een projectleider inzetten voor de uitvoering Muziekeducatie en het project realiseren.  

2. Uitwerken van taken en budget voor functie 2 en functie 3. 

3. Muziekeducatie in het gebouw aan de Hazewindsteeg 4 (naast Leidse Schouwburg) en de 

functionaliteit van het gebouw optimaliseren (meer ontmoeting, langdurig open).   

4. De oefencabines voor versterkte muziek – wordt nader onderzocht - waarschijnlijk naar een lege 

kelderruimte onder de gymzaal in de Sumatrastraat 201, waar ook de Nieuwplaatz is gevestigd.  

5. Optredens van live bands – wordt nader onderzocht – waarschijnlijk de Nobel, en/of Volkshuis en 

Scheltema.  

6. Verkoop Rapenburg 22 (Muziekschool) en mogelijk ook de Middelstegracht 123 (Muziekhuis).  

7. Verbouwen pand Hazewindsteeg 4 (naast Leidse Schouwburg) en mogelijk ook de Apothekersdijk 33A 

(Volkshuis). 
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8. Interne renovatie pand oude Vest/Hazewindsteeg (naast Leidse Schouwburg), inrichting Sumatrastraat 

201 en, indien nodig, aanpassing Nobel.  

9. Afsluiten van nieuwe huurcontracten met BplusC en/of de nieuwe partij met een marktconforme 

huurprijs in overeenstemming met het Beleidskader Vastgoed en een duidelijke demarcatie voor het 

onderhoud conform standaard ROZ-huurovereenkomst. 

10. Vastleggen dat BplusC en de nieuwe partij voor muziekeducatie jaarlijks voldoende werkzaamheden 

uitvoeren voor huurders- en facilitair onderhoud om zodoende op de lange termijn de panden in 

goede staat te houden.  

 

 

Planning 

 

 

  

Planning Wanneer  

 

Functie 1 Bibliotheek  

◼ Inhoudelijke taken  

o Basistaken invullen  

o Beschikbare middelen per taak 

o Vernieuwend aanbod voor NT2 en 

taalachterstand 

o Meer aanbod ontmoeting en debat 

o Opdrachtgeverschap verder vormgeven  

o Nieuwe subsidie Bibliotheek 

 

◼ Huisvesting Bibliotheek  

o Onderzoek verkenning starten 

 

januari - juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maart 2021    

 

Functie 2 Kennismaken met kunst & cultuur  

 

◼ Netwerkorganisatie 

o Het bestaande netwerk ‘Verwonder om de 

hoek’ versterken  

o Beschrijven van de netwerkorganisatie die 

coördineert, stimuleert, activeert en die aanbod 

checkt op kwaliteit.   

o Financieel kader  

o Werkwijze korte kennismakingscursussen   

o Organisatievorm operationeel maken  

 

 

 

november 2020- juni 2021 

 

januari-mei 2021 

 

 

december 2020 - april 2021 

eerste half jaar 2021 

zomer 2021 
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Functie 3 Cultuurparticipatie  

◼ Inhoudelijke taken 

o Uitvoerende kunsten (Muziek, Jeugdtheater en 

Beeldende kunsten) 

o Bestek muziekeducatie beschrijven  

o Functie muziekmakelaar/ instelling beschrijven 

o Start aanbesteden 

o Starten geselecteerde partij in het nieuwe pand 

 

◼ Huisvesting Muziekeducatie 

o Besluitvorming Oude Vest/Hazewindsteeg 

o Opleveren gebouw muziekeducatie 

o Verplaatsen oefencabines optie: Nieuwplaatz 

o Onderzoek verplaatsen van concerten 

verplaatsen naar Gebr. De Nobel, Volkshuis 

en/of Scheltema/Marktsteeg 

o Verplaatsing concerten 

 

 

januari-februari 2021 

 

april 2021 

 

tweede kwartaal 2021 

uiterlijk 1 september 2022 

 

 

eerste kwartaal 2021 

uiterlijk zomer 2022 

1 januari 2022 

eerste kwartaal 2021 

 

 

Uiterlijk 1 september 2022 
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Bijlage 1 Aanbod BplusC in de wijken 

 

Het Gebouw  

In Het Gebouw  

• wordt elke week voorgelezen (woensdagmiddag)  

• basisscholen komen in de bieb en maken gebruik van het onderwijs- en gelijke kansenaanbod 

• Aansluiting landelijke campagnes (bv Nationale Voorleesdagen en Kinderboekenweek)       

• Huisvesting taalgroep Ekklesia  

• Mamacafé in de bibliotheek  

 

Taalhuis  

In het Taalhuis Het Gebouw is een Taalcafé. Naast een speciale collectie, kan er worden deelgenomen aan 

Leestafel, Schrijftafel en cursussen digitale basisvaardigheden (bv Klik & Tik, Digisterker) 

 

HuiswerkKamer 

HuiswerkKamer Noord is gehuisvest in de bibliotheek van Het Gebouw. In samenwerking met JES Rijnland (in 

opdracht van SOL) ondersteunen wij het programma met workshops en leesbevordering.   

 

26 november 2020 was de eerste editie van Debat in de Bieb voor jongeren. De debatleider, Bram van 

Reeuwijk zorgde voor een interessante discussie. Er waren twee rondes: kinderen uit groep 7 en 8 van de 

basisschool beten het spits af, daarna volgde een debat met eerste- en tweedeklassers (voortgezet onderwijs). 

Het ging er niet zozeer om dat iemand zijn gelijk haalde, het doel was om de kinderen te laten realiseren en 

verwoorden hoe de coronacrisis hen raakten.  

 

Ondernemen met Sport en Cultuur 

Samenwerking van Stichting Mixclubs, BplusC en Karateschool Ben & Bouk 

Stichting Mixclubs maakt zich sterk om kansarme kinderen in aandachtswijken te bereiken en op inspirerende 

en uitdagende manier het contact met hun omgeving te vergroten en daarmee de kansenongelijkheid te 

verminderen. Door ondernemerschap te stimuleren en aan te sluiten bij de twee grote passies van deze 

kinderen, sport en muziek. Samen geven we de kinderen inzichten en ervaringen op het gebied van 

ondernemerschap, sport en muziek mee, die hen helpen om de wereld tegemoet te treden vanuit 

mogelijkheden! 

Pilot najaar 2020, afronding januari 2021.  

Na deze pilot wordt gekeken hoe we de samenwerking verder kunnen voortzetten.  

 

Cultuurcoaches Noord/Slaaghwijk - voor kinderen 4 t/m 12 jaar  

Met een aanbod aan activiteiten door diverse aanbieders hebben er dit jaar al 125 kinderen in 

Noord/Slaaghwijk meegegaan aan de workshops.  
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Door de geldende coronamaatregelen is er daarnaast een deel online aangeboden.  

• In Het Gebouw, Buurthuis De Kooi start per 1 januari een inloop atelier voor tekenen, schilderen en 

boetseren en een podium voor muziek en dans. Nu of Noord! Is een cultuurclub voor kinderen.  

 

voor ouderen  

• Aanwezigheid van Cultuurcoach(es) in de buurthuizen en zo eigen activiteiten initiëren en activiteiten van 

partners zoals SOL, Incluzio, Buzz ondersteunen  

• In Het Gebouw en Buurthuis De Kooi start per 1 januari een inloop atelier voor tekenen, schilderen en 

boetseren en een podium voor muziek en dans. Nu of Noord! Is een cultuurclub voor ouderen.  

 

 

BplusC in de buurt  

In het najaar zijn er proflessen, kennismakingsbijeenkomsten geweest waar kinderen konden kennismaken met 

divers aanbod. In december zijn er 2 clubs van start gegaan:   

Club i-Lab:    

Waar je leert programmeren en aan de slag gaat met 3D pennen en 3D printen, Virtual Reality en Stop-Motion    

Club Kunstklas:   

Waar je jouw ideeën tot een ‘eigen verhaal’ leert tekenen of schilderen. In de kunstklas mag je van alles 

uitproberen en ga je naar huis met de creaties waar je het meest trots op bent.   

 

Muziekschool  

Sinds september 2020 is er een cursusruimte in de bibliotheek geschikt gemaakt voor muzieklessen. Er worden 

instrumentale lessen in diverse genres gegeven. We zullen op termijn het lesaanbod in de wijk uitbreiden.  
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Merenwijk 

In de Merenwijk  

• wordt elke week voorgelezen (woensdagmiddag)  

• basisscholen komen in de bieb en maken gebruik van het onderwijs- en gelijke kansenaanbod 

• Aansluiting landelijke campagnes (bv Nationale Voorleesdagen en Kinderboekenweek)       

• Belastingspreekuren (konden dit jaar niet doorgaan door geldende maatregelen) 

• Maandelijkse filmavonden Van Boek tot Doek 

• Informatiebijeenkomsten voor oprichten leeskringen, in samenwerking met Senia 

• Computer basiscursussen  

• Samenwerking met de wijkvereniging omtrent programmering (debat, open podium) 

 

 

 

Cultuurcoaches Noord/Slaaghwijk- voor kinderen 4 t/m 12 jaar  

Met een aanbod aan activiteiten door diverse aanbieders hebben er dit jaar al 125 kinderen in 

Noord/Slaaghwijk meegegaan aan de workshops.  

Door de geldende coronamaatregelen is er daarnaast een deel online aangeboden.  

• In Buurthuis Op Eigen Wieken start per 1 januari een inloop atelier voor tekenen, schilderen en boetseren en 

een podium voor muziek en dans. Nu of Noord! Is een cultuurclub voor kinderen.  

 

Met SOL en de Merenwijkschool zijn de cultuurcoaches in gesprek over een structurele bijdrage aan de 

verlengde schooldag.  

 

voor ouderen  

• Aanwezigheid van Cultuurcoach(es) in de buurthuizen en zo eigen activiteiten initiëren en activiteiten van 

partners zoals SOL, Incluzio, Buzz ondersteunen  

• In Buurthuis Op Eigen Wieken start per 1 januari een inloop atelier voor tekenen, schilderen en boetseren en 

een podium voor muziek en dans. Nu of Noord! Is een cultuurclub voor ouderen.  

 

Muziekschool  

In de bibliotheek Merenwijk zijn 3 leslokalen waar lessen piano, toetsen, blokfluit, gitaar, cello, viool en altviool 

gegeven worden. We zullen op termijn het lesaanbod in de wijk uitbreiden. 
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Stevenshof  

In de Stevenshof  

• wordt elke week voorgelezen (woensdagochtend NL en zaterdagochtend Chinees)  

• basisscholen komen in de bieb en maken gebruik van het onderwijs- en gelijke kansenaanbod 

• Aansluiting landelijke campagnes (bv Nationale Voorleesdagen en Kinderboekenweek)       

• Thema bijeenkomsten worden georganiseerd (bv infomarkt dyslexie) met partners  

• Belastingspreekuren (konden dit jaar niet doorgaan door geldende maatregelen) 

• Informatiebijeenkomsten voor oprichten leeskringen, in samenwerking met Senia 

 

BplusC is als partner aangehaakt bij Stevenshof. We zijn met de partners van Stevenshof Vitaal in gesprek hoe 

we gezondheid en (digitale) geletterdheid goed met elkaar kunnen verbinden. In samenspraak met deze 

werkgroep wordt een herkenbare plek in de Bibliotheek ingericht met informatie voor de wijk.   

We zijn aan het onderzoeken of het project Voel je goed! Van Stichting Lezen & Schrijven aansluit bij 

Stevenshof Vitaal en zo de verbinding maakt naar het Taalhuis.  

 

Met de professionals binnen Stevenshof Vitaal die Welzijn op Recept uitvoeren, in gesprek of Kunst Op Recept 

daarbij aansluiten kan. Dit is een project van de Cultuurcoaches, waar mensen met fysieke of geestelijke 

klachten van psychosociale aard speciaal ontwikkelde culturele activiteiten aangeboden krijgen om hen zo een 

positieve prikkel te geven.   

 

Taalhuis 

Taalhuis collectie in Stevenshof, Taalhuisplek met taal-, reken- en digitaal aanbod. Planning is vertraagd door 

maatregelen, start programmering februari 2021.  

 

IDO 

Met de start van het Informatiepunt Digitale Overheid kunnen we mensen praktische hulp bieden bij digitaal 

contact met de overheid én hen stimuleren in het leren van digitale vaardigheden. Landelijke campagne is 

uitgesteld door geldende maatregelen. Opening begin 2021. 

 

Het internetcafé van BuZz zal, zodra de maatregelen voorbij zijn, worden gehuisvest in de bibliotheek.   

 

Met Incluzio en BuZz in gesprek over de start van een huiswerkvoorziening.  

 

Programmering 

In samenspraak met de werkgroep Kunst en Cultuur en Wijkvereniging Stevenshof is  

mei 2020 het 'Watermuziek' festival geprogrammeerd. Dit festival is door corona helaas niet doorgegaan. Het 

festival is nu doorgeschoven naar 14-15 mei 2021.  
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Lezingen  

• Stoepplantjes met professor Paul Kessler van de Hortus Botanicus ,1 februari 2021 

Volgende data: 

• maandagavond 29 maart 2021 

• maandagavond 14 juni 2021 

  

Jong talent; Muziek optredens   

op zaterdagochtend 1x in de maand; muziekoptredens van BplusC, uit de wijk of van de 

universiteit/conservatorium 

• 19 december 2020: Kerstconcert door musici van BplusC en uit de wijk.  

Andere data:  

• zaterdagochtend 30 januari 2021 

• zaterdagochtend 3 april 2021 

• zaterdagochtend 5 juni 2021  

 

 

Muziekschool  

Sinds september 2020 is er een cursusruimte in de bibliotheek geschikt gemaakt voor muzieklessen. Er is 

gestart met blokfluit, toetsen en piano. Een ensemble in kamermuziekbezetting repeteert hier. We zullen op 

termijn het lesaanbod in de wijk uitbreiden.  

 

Verbouwing  

BplusC is in gesprek met partners uit de wijk en de gemeente Leiden om de panden met elkaar te verbinden 

waardoor centrale ingang ontstaat en optimaler gebruik van de verschillende ruimtes kan worden afgestemd. 
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Zuidwest 

 

HuiswerkKamer 

HuiswerkKamer zuidwest is gehuisvest in de Vijfhoven. In samenwerking met JES Rijnland (in opdracht van SOL) 

ondersteunen wij het programma met workshops en leesbevordering.  

Hiervoor zijn wij in gesprek met de gemeente Leiden om de standplaats in zuidwest te verplaatsen waarmee de 

deze kinderen nog beter kunnen gaan bedienen.  

 

Boekstartcoach  

Op het consultatiebureau zuidwest is (tot juni) een Boekstartcoach aanwezig geweest om ouders te adviseren 

over het belang van voorlezen. Na het afronden van deze pilot konden we door de geldende maatregelen niet 

verder. Zodra dit weer mogelijk is, gaan we in gesprek met GGD en CJZ over een vervolgtraject.  

 

Cultuurcoaches - voor kinderen 4 t/m 12 jaar  

Met een aanbod aan activiteiten door diverse aanbieders hebben er dit jaar al 93 kinderen in Zuidwest 

meegegaan aan de workshops, 147 kinderen uit de Mors deden mee.  

Door de geldende coronamaatregelen is er daarnaast een deel online aangeboden.  

 

Ontdek Cultuur in je Wijk  

In samenwerking met Verwonder om de Hoeken met de wandelclub van Buzz hebben de Cultuurcoaches een 

culturele expeditie door Leiden Zuidwest ontwikkeld. Op 12 december werd deze route feestelijk geopend voor 

kinderen van 8-12 jaar uit Leiden Zuidwest. 15 kinderen liepen samen met de cultuurcoaches de expeditie en 

kregen aansluitend een workshop aangeboden door met kunstenares Sophie Vrolijk.   

 

Ondersteuning en aansluiting bij het project Verwonder om de Hoek door het team cultuurcoaches, waarbij  

Trap 1 

Er hebben 5 scholen (groep 5 t/m 8) meegedaan aan trap 1. 8 verschillende workshops werden verzorgd door 4 

aanbieders, waaraan 330 kinderen hebben deelgenomen.  

Trap 2 

In trap 2 zijn series workshops verzorgd door 4 aanbieders, waaraan 102 kinderen hebben deelgenomen. 

Trap 3 

BplusC in de Buurt continueert het aanbod in de wijk.  

 

Daarnaast hebben de cultuurcoaches meegeschreven aan de Evaluatie en borging Expeditie Verwondering ten 

behoeve van de gemeente Leiden.  
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Muziek- en dansschool  

Workshops in trap 1 en 2 van BplusC die werden aangeboden, waren: Zingen en zo, Wereldritmes, Rap, i-Lab 

en streetdance.  

De clubs die in samenwerking met Verwonder om de hoek en SOL, voor Trap 3 zijn georganiseerd, zijn 

december 2020 van start gegaan, dit zijn: Club Zang, Club Wereldritmes, Club i-Lab en Club Streetdance. 

 

Huis van de Buurt Telderskade 

In gesprek over de mogelijke samenwerkingen binnen dit nieuw te ontwikkelen Huis van de Buurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


