Verslag EOV 2 maart 2021
Aanwezig:

Wethouder Paul de Bruijn, (voorzitter EOV), Fred Snelderwaard
(voorzitter OVV), Mark van Rooyen (OVV,VOD), Tom van Vliet
(Winkelcentrum Hofland), Paul Bruijnzeels (Horeca), Jasper Suijten
(OVV), Co Zitman (OVV), Sandy Monker (voorzitter COV), Michel Smit
(Beethoven-winkel-laan), Frank Stoel (marktmeester),
G. Hoppenbrouwer (markt), Siu Ling Wu, Kimm Veurman (assistent
RA), Payal Lunes (bedrijfscontactfunctionaris), Ton Duijndam
(Civieltechnisch projectleider)
2 maart 2021, 20.00 uur

Datum:
Locatie:

Online via MS Teams

Bijlagen:

1. concept-verslag 15 september 2020
2. actielijst/lange termijnagenda 2021
3. voorstel overlegstructuur 2021

Extra genodigden:

Lennart de Pee (Beleidsadviseur economie)

1. Opening, vaststellen agenda
Wethouder de Bruijn opent het Economisch overleg Voorschoten en heet online iedereen van harte
welkom.
•

Lennart de Pee zal starten een met toelichting te geven op de Economische agenda.

2. Economisch agenda: toelichting door Lennart de Pee
Lennart de Pee licht toe dat er input is opgehaald bij de doelgroepen. Het document wat ontvangen is
dient als voorzet. De bedoeling van het document was voor Bert Westra en Fred Snelderwaard niet
duidelijk. Lennart de Pee geeft uitleg.
Graag willen wij weten of er nog onderwerpen zijn die nog ontbreken op de Economische Agenda en
die voor de komende vier jaar moeten worden meegenomen.
Opmerkingen:
•

Paul Bruijnzeels geeft aan dat er te veel vierkante meters aan winkeloppervlakten aan de
randen van het centrum van Voorschoten zijn. Verdichting van het centrum zal nodig zijn.
Ondernemers kunnen gestimuleerd worden om naar het centrum te verhuizen.

•

Tom van Vliet noemt het updaten van het parkeerterrein, de zichtbaarheid en de afvalbakken
die op een onhandige plaats staan in winkelcentrum Hofland.

•

Voor de markt zal er onder de marktkooplieden een gesprek plaatsvinden over de plek van de
markt, zowel voor de huidige periode als voor na de Corona periode, Marktmeester/Ton
Duijndam).

•

Paul Bruijnzeels geeft aan de markt altijd welkom is op de Voorstraat. Daarbij is het wel van
belang dat voor de horecaondernemingen de bedrijfsvoering op vrijdag door kan gaan zonder
dat er te veel aanpassingen nodig zijn.

•

Fred Snelderwaard en Marc van Rooyen geven aan dat er nog reactie wordt gegeven op de
Economische Agenda.

•

Op de Beethovenlaan gaat alles goed. Er zijn geen concrete vragen.

•

COV: Sandy Monker en Siu Ling Wu hebben goed contact met de gemeente.

•

Paul Bruijnzeels laat weten de gebiedsvisie voor het centrum missen. Payal Lunes vertelt dat er
onderzoek heeft plaatsgevonden door bureau Blaauwberg. Voor de gebiedsvisie centrum is
aandacht binnen de gemeente. Achter de schermen wordt hard gewerkt. Het signaal dat er
voor de gebiedsvisie centrum tempo is gewenst wordt doorgegeven.
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De Economische Agenda wordt aan u verstuurd wanneer deze in concept gereed is. Zo willen wij aan u
de gelegenheid geven om hier op te reageren en desgewenst aan te vullen. Nb. De
Economische Agenda is op 23 maart verstuurd.
2. Mededelingen
•

Er is een nieuwe marktcommissie: Frank Stoel (Marktmeester), Gerard Hoppenbrouwer (Vis
kraam), Marco Spiegeler (Bloemen kraam) en Niels de Jong (Kaas kraam). De markt wil samen
meer met de centrum ondernemers optrekken.
De markt wil graag i.s.m. de centrum ondernemers een jaarkalender maken, (Moederdag, Kerst
e.d.). Paul Bruijnzeels laat weten open te staan voor overleg. Wij zijn heel enthousiast over de
markt. Er wordt een overleg georganiseerd tussen Paul Bruijnzeels en de marktmeester. In dit
overleg komt ook de inrichting van de markt aan de orde.

•

Wethouder de Bruijn vertelt dat er een ondernemersloket is bij Samen voor Elkaar in
Voorschoten.

•

Er is een voorgenomen besluit dat ook dit jaar de terrassen verruimd kunnen worden. Paul
Bruijnzeels laat weten hier heel blij mee te zijn en vraagt ook om Tante Bet mee te nemen.

•

TONK. De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor
huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. De
verwachting is dat 1 maart 2021 de uitwerking met gemeenten van de TONK gereed is. De
TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
Na de uitwerking volgt een mail.

•

De ondernemers van TOZO 1 en TOZO 2 worden nagebeld om te vragen of er behoefte is aan
een gesprek.

•

Bert Westra wil graag de aantallen ontvangen van ondernemers die gebruik hebben gemaakt
van de TOZO. Nb. De aantallen zijn doorgestuurd op 4 maart.

3. Vaststellen concept verslag, d.d. 15 september 2020 en actielijst
Het concept-verslag en actielijst d.d. 15 september 202, worden ongewijzigd vastgesteld.
Fred Snelderwaard heeft het dringende verzoek om in het vervolg een discussie letterlijk te notuleren
wanneer daarom wordt gevraagd.
Naar aanleiding van het concept-verslag:
•

Zichtbaarheid Werk en Inkomen: De bijstandsaanvragen zijn bijna niet gestegen wel de WW
aanvragen, maar dit is kortdurend. Werkzoekenden vinden momenteel snel werk.
De fysieke aanwezigheid van Werk en Inkomen heeft o.a. te maken met Corona. Na Corona
worden er meer fysieke activiteiten georganiseerd. Voor in de toekomst is de gemeente
Voorschoten aan het kijken of Werk en Inkomen in Leiden, de eigen regio, te beleggen is.

•

Stand van zaken Lammenschansplein/Europaweg. Dit is een onderwerp wat wethouder Spil in
haar portefeuille heeft. De informatie zou na het vorige overleg worden verstuurd. De
gemeente biedt hiervoor excuses aan. Nb. De stand van zaken is doorgestuurd op 4 maart.

4. Vaststellen voorstel overlegstructuur 2021
Het voorstel is om de opzet van het EOV te wijzigen waardoor de doelstelling van het economisch
overleg met een hogere opbrengst en efficiëntere inzet van een ieders tijd worden bereikt.
In het EOV wordt een specifiek thema besproken voor de lokale economie om zo kansen te benutten en
de lokale economie te versterken. In de EOV-subgroepen willen we de tijd benutten om specifieke
agendapunten per ondernemersvereniging te kunnen bespreken.
Het voorstel overlegstructuur wordt vastgesteld met in acht name van volgende toevoegingen:
Aanpassingen op structuur:
a. Bij aanwezigen EOV: COV: voorzitter, secretaris en 3e bestuurslid
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b. Bij aanwezigen Markt: toevoegen bestuurslid COV
c. Bij het overleg Dobbewijk word bekeken of er vooraf een overleg kan worden ingepland met
de voorzitter van de bewonersvereniging Dobbewijk.
d. Er wordt afgesproken dat er na overleg van de subgroepen een actielijst wordt gedeeld. Dit
in overleg en door de betreffende subgroep. De actielijst kan verstuurd worden aan
Bert Westra, secretaris OVV.
Het bedrijventerrein Rouwkooplaan heeft geen behoefte aan een suboverleg.
De suboverleggen worden ingepland door het secretariaat.
6. Rondvraag en sluiting
Voor dit overleg zijn borrelhapjes door Tries 54 gebracht. Dit gebaar wordt op prijs gesteld.
Met elkaar fysiek in gesprek zijn wordt gemist.
Jasper Suijten vraagt hoe er het beste input kan worden gegeven op de Economische agenda.
Wethouder de Bruijn illustreert dit door het noemen van een voorbeeld.
De economische agenda geeft maatregelen aan.
Bijvoorbeeld op het tabblad Winkelcentra staat Vitalisering Centrum, Tegengaan leegstand.
Een concrete maatregel is dan de leegstandsverordening, de centrummanager zou dit ook zijn
portefeuille kunnen hebben om hier proactief mee aan de slag te gaan.
Niets meer aan de orde zijnde, dankt wethouder de Bruijn alle deelnemers voor hun bijdragen en sluit
de vergadering.
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