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Aan de gemeenteraad van Voorschoten en andere betrokken partijen
bij de ontwikkeling van een Multifunctionele Culturele Accommodatie

Voorschoten, 7 december 2020
Aanvullende opmerkingen bij het collegevoorstel Haalbaarheid Multifunctionele Culturele
Accommodatie d.d. 17 november 2020
Een historische kans voor Voorschoten, met draagvlak en betrokkenheid
Naar aanleiding van de commissievergadering Burger & Bestuur van 3 december jl. willen we graag
enkele punten noemen die we u willen meegegeven voor de komende raadsvergadering van 10
december a.s..
Zoals bekend heeft de bibliotheek een belangrijke rol gehad in de discussies die al vele jaren lopen
over een MFCA in Voorschoten. Dit mede omdat we sinds de nieuwe Bibliotheekwet 2015 een veel
bredere opdracht hebben en ons al sterk hebben verbreed. Dat proces willen wij graag doortrekken.
Daarom hebben we met veel betrokkenheid actief deelgenomen aan de Haalbaarheidsstudie en
locatieonderzoek in opdracht van de gemeente. Samen met de Cultuurfabriek en het Filmtheater en
BplusC. Aan de varianten in en om de Kruispuntkerk hebben we van harte meegewerkt én
samengewerkt met de Cultuurfabriek en het Filmtheater.
Vier varianten zijn besproken, waarbij de Wijngaardenlaan het enig haalbaar en betaalbare
collegevoorstel bleek te zijn, wat bovendien op korte termijn te realiseren is. Daarbij werd heel
duidelijk dat het voorstel van twee jaar geleden nog meer flexibel en multifunctioneel opgezet kan
worden, voor de brede doelgroepen die we nu voor een deel ook al in de bibliotheek bedienen, zoals
beschreven in de infographic van Probiblio die wij u recent toestuurden.
Ons pand is sowieso aan een flinke opknapbeurt toe en dat kost veel geld, ook in de minimale
‘variant 0’. Voor ons is het essentieel om ‘cultureel Voorschoten’ nog jaren te kunnen doorontwikkelen samen met andere cultuur- en welzijnsorganisaties, zodat de bibliotheek nóg meer gaat
betekenen voor de Voorschotenaren!
Daarom lijkt het ons niet wijs om nog meer tijd te gaan steken in de verdere uitwerking van andere
MFCA varianten. Dit in lijn met wat de externe adviseurs in hun rapport schreven en wat Pauline
Bouvy verwoordde in haar afscheidsrede: ‘Hak een keer knopen door. Kijk waar geld voor is en neem
een besluit. Misschien is niet iedereen het ermee eens maar leg dat dan uit’.
Het is heel waardevol dat we in goede samenspraak met de Cultuurfabriek en het Filmtheater de
basis hebben kunnen leggen voor een flexibele multifunctionele invulling.
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Daarom willen we variant 1 uit het collegevoorstel nu heel graag tot juni verder uitwerken, in goed
overleg met andere culturele en welzijnspartijen, met de buurt en met de gemeente.
Zodat we bij de Kadernota in juni 2021 een Definitief Ontwerp hebben, met de volgende
kanttekeningen:
• Gedurende het hele proces is verbinding en draagvlak bij een brede groep essentieel: culturele
en welzijnsorganisaties en ook andere accommodaties zoals kerken en scholen. Want samen
faciliteren we Voorschoten.
• De inhoudelijke en functionele uitwerking van de ruimtes in het ontwerp moet zo flexibel
mogelijk zijn. Zoals dat ook op andere locaties en in publicaties te zien is.
Overigens zullen er helaas altijd wensen zijn die in Voorschoten niet gerealiseerd kunnen
worden.
• Laten wij ons richten op wat wel haalbaar en betaalbaar is, met heldere afspraken over
financiering van investeringen en van de toekomstige exploitatie. Nu zijn alleen de bouwkosten
geraamd. Inrichting en verhuizing willen we zelf regelen met behulp van onze stichting Vrienden
van de Bibliotheek; zoals wij dat 10 jaar geleden deden bij de bouw van onze bibliotheek met
Filmhuis in Wassenaar.
• De exploitatie moet mogelijk blijven met de huidige subsidies en inkomsten.
Na vaststelling van het definitief ontwerp en raadskrediet in juni a.s. volgt het aanbestedingsproces
in de zomer/ najaar 2021.
Tijdens de bouwfase is tijdelijke huisvesting nodig, wat wellicht mogelijk is door vleugel voor vleugel
te (ver)bouwen. We hopen medio of eind 2022 klaar te kunnen zijn.
De bibliotheek wil graag een spilfunctie spelen in de ontwikkeling, programmering en exploitatie. Als
organisatie zijn we daarvoor voldoende toegerust met momenteel 20 medewerkers (9,6 fte) en 240
vrijwilligers met ervaring in Voorschoten en in Wassenaar. Wel willen we vooraf helderheid hebben
over de hieraan verbonden risico’s en verantwoordelijkheden.
Dus inhoudelijk pleit er veel voor om de nieuwe MFCA te vestigen aan de Wijngaardenlaan, waar we
vele doelgroepen culturele, welzijns- en educatieve voorzieningen aanbieden, vlakbij het centrum en
met voldoende parkeergelegenheid.
Wij zijn blij met dit collegevoorstel en we gaan graag gezamenlijk aan de slag.

de Bibliotheek Voorschoten Wassenaar

René Hooijdonk
voorzitter
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