ERRATUM
2014
RV 14.0113
Kaders herontwikkeling Zeeheldenbuurt
Leiden, 16 december 2014
Naar aanleiding van de commissievergadering Stedelijke ontwikkeling d.d. 4 december 2014 heeft het
college verzocht om het raadsvoorstel Kaders herontwikkeling Zeeheldenbuurt op een aantal punten
aan te passen.
De raad te laten in stemmen in plaats te laten kennisnemen met de besluitpunten 1 en 3;
Het besluit onder 4a) en 4k) V. van het raadsvoorstel 14.0113 dient te worden gewijzigd in:
4.

De volgende uit de wijkvisie en het uitvoeringsprogramma voortvloeiende uitgangspunten vast
te stellen:

4a)

In de wijkvisie is een drietal scenario’s uitgewerkt tot het voorkeursscenario “Kloppend
Parkhart Extra”. De herontwikkeling van de Zeeheldenbuurt geschiedt op basis van de
optimale ontwikkelrichting “Kloppend Parkhart Extra”. De kernwaarden van de wijkvisie
Zeeheldenbuurt en de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Zeeheldenbuurt vormen
het beleidskader. Nieuw beleid en de hiermee samenhangende projecten worden aan dit
kader getoetst;

4k)

in het programmaplan wordt opgenomen om onderzoek te doen naar:

V.

het verplaatsen van het buurtcentrum en de speeltuin van de twee locaties in de buurt naar
één activiteitencentrum aan het park of het behouden van de speeltuin op de huidige
locatie, waarbij er voor ontwikkelingen op de speeltuinlocatie geen onomkeerbare
stappen worden genomen voordat het onderzoek is afgerond;

Besluitpunt 5 als volgt aan te passen
5. Het in het beleidsakkoord 2014-2018, ’Samenwerken en innoveren’ opgenomen budget van € 8
miljoen voor leefbaarheid wijken welke is ondergebracht in de reserve onderhoud
kapitaalgoederen en inrichting openbare ruimte voor € 2 miljoen als volgt aan te wenden:
a) € 1,85 miljoen te reserveren voor de aan de wijkvisie Zeeheldenbuurt gerelateerde
projecten en een nadere invulling van de besteding van de middelen uit te werken in het
programmaplan;
b) uit de reserve ‘onderhoud kapitaalgoederen en inrichting openbare ruimte vanaf 2015 €
150.000, - (per jaar € 50.000,--) te bestemmen voor de dekking van de kosten van de
projectleider Zeeheldenbuurt;
c) vaststelling van de wijziging van het meerjarenbeeld van dit besluit:

Programma
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- =
voordeel)
1 - Bestuur en Dienstverlening
2 - Veiligheid
3 - Economie en Toerisme
4 - Bereikbaarheid
5 - Omgevingskwaliteit
6 - Stedelijke Ontwikkeling
7 - Jeugd en Onderwijs
8 - Sport, Cultuur en Recreatie
9 - Welzijn en Zorg
10- Werk en Inkomen
Algemene Dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten
Mutatie reserves Omgevingskwaliteit
Resultaat

2014
Lasten
-

Baten
-

0
neutraal

2015
2016
2017
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
-50.000 -50.000 -50.000
0
0
0
neutraal neutraal neutraal

