
1 

 

VVVVerslag EOV erslag EOV erslag EOV erslag EOV 15 mei 15 mei 15 mei 15 mei 2012012012018888                                                        

    

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    Wethouder Nanning Mol (voorzitter en wethouder Gemeente 

Voorschoten), Frank ten Have (voorzitter OVV), Bas te Riele 

(COV), Mark van Rooyen (OVV, VOD), Bert Westra (OVV), Hans 

van den Boogaard (COV), Bea Westgeest (Markt), Marco Spiegeler 

(Markt), Michel Smit (Beethoven winkel laan),  Wouter Minkhorst 

en Martin Kok (bedrijfscontactfuctionarissen), Kimm Veurman 

(assistent Team Ruimtelijke advisering)  

Afwezig:Afwezig:Afwezig:Afwezig:  Wim van Zon, (Winkelcentrum Hofland), Paul Bruijnzeels 

(Horeca), Alfred van Vliet (Winkelcentrum Hofland) 

Extra genodigd:Extra genodigd:Extra genodigd:Extra genodigd: Chantal Ekkel, Werkgeverservicepunt  

Locatie:Locatie:Locatie:Locatie: Museum Voorschoten, Voorstraat 17 

Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:   1. concept-verslag 6 februari 2018   

                                                  2. actielijst/lange termijnagenda 2018 

    3. Arbeidsmarkt Quickscan Leidse regio 

Zaaknummer: Zaaknummer: Zaaknummer: Zaaknummer:           

      

 

    

DEEL IDEEL IDEEL IDEEL I    

        

1. Opening, vaststellen agenda 1. Opening, vaststellen agenda 1. Opening, vaststellen agenda 1. Opening, vaststellen agenda     

Wethouder Mol opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

    

2. Mededelingen 2. Mededelingen 2. Mededelingen 2. Mededelingen     

Er zijn afmeldingen van Wim van Zon, (Winkelcentrum Hofland) en Paul Bruijnzeels (Horeca). 

  

3. Vaststellen  verslag, d.d. 6 februari 2018 en actielijst (bijlagen 1 en 2) 3. Vaststellen  verslag, d.d. 6 februari 2018 en actielijst (bijlagen 1 en 2) 3. Vaststellen  verslag, d.d. 6 februari 2018 en actielijst (bijlagen 1 en 2) 3. Vaststellen  verslag, d.d. 6 februari 2018 en actielijst (bijlagen 1 en 2)     

 

Concept-verslag d.d. 6 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst is besproken. 

 

Naar aanleiding van het verslag:  

• Gesproken wordt over de bedrijfsruimte Nippon/Mexx. Er is nog ruimte voor verhuur op 

het terrein van Nippon / Mexx. Bij interesse kan er ook geschakeld worden via de 

bedrijfscontactfunctionaris.   

• Pollers: wethouder Mol informeert de leden van het EOV over de stand van zaken van de 

pollers. Wouter Minkhorst geeft hierop een toelichting. De pollers treden op 30 mei in 

werking. 

• Taskforce centrum: het COV wil vaker tussentijds geïnformeerd worden. De afgelopen 

periode is de Taskforce centrum bezig geweest met afwegen van de reacties op het 

centrumplan. Er wordt een gesprek georganiseerd tussen de Taskforce en het COV. 

Wethouder Mol maakt daarbij wel de opmerking dat er zelf ook contact kan worden 

opgenomen met de Taskforce. Wouter Minkhorst zal dit signaal meenemen naar de 

Taskforce centrum.     

• De stand van zaken van de Taskforce centrum wordt besproken. De taskforce heeft op 

15 maart de plannen voor het centrum gepresenteerd. De opmerkingen/reacties zijn 

verwerkt en gaan naar het nieuwe college om te worden vrijgegeven. Hierna gaat het 

naar de raad om vastgesteld te worden.  Zo wordt er een fietsstalling geplaatst bij het 

Ambachtspad. Er wordt  vastgehouden aan het éénrichtingsverkeer van Noord naar Zuid. 

Dit omdat er zo een lus ontstaat en op deze manier de bestuurder van de auto langs alle 

parkeerplaatsen komt.    
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• Bas te Riele noemt de rotonde voor het gemeentehuis. De rotonde wordt als onveilig 

ervaren, er gebeuren veel ongelukken.     

nb. de rotonde voor het gemeentehuis valt buiten de scope van de taskforce. Dit signaal 

wordt afgegeven aan de verkeersdeskundige.    

• De Tasforce centrum heeft recentelijk de opdracht gekregen om apart naar de 

Voorstraat te kijken. Het gaat dan om het herstellen van de balans tussen wonen en 

recreëren. De taskforce centrum organiseert hiervoor Voorschoten - panels.     

    

ActielijstActielijstActielijstActielijst    

Voor de onderwerpen op de lange termijn agenda wordt contact opgenomen met Bert Westra, 

zodat deze kunnen worden ingepland.  

    

    4. Thema arbeidsmarkt en economie4. Thema arbeidsmarkt en economie4. Thema arbeidsmarkt en economie4. Thema arbeidsmarkt en economie    

Chantal Ekkel (WerkgeversServicepunt Zuid-Holland)  geeft een presentatie over de 

arbeidsmarkt,  economie en de cijfers. Er wordt gesproken over de veranderende arbeidsmarkt, 

de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Er is een kloof tussen vraag en aanbod.  

Bas te Riele vertelt over zijn zeer positieve ervaringen met het Werkgeversservicepunt. Bij de 

Hema worden mensen geplaatst om werkervaring op te doen. Inmiddels is de AH hiermee ook 

gestart.  Chantal Ekkel laat weten dat werkzoekenden uit Voorschoten in Leiden worden 

geplaatst.  

    

Gezamenlijk uitdaging Gezamenlijk uitdaging Gezamenlijk uitdaging Gezamenlijk uitdaging ----    PlaformPlaformPlaformPlaform    

Chantal Ekkel stelt voor om een platform op te richten om zo structureel de verbinding te 

kunnen leggen met arbeidsmarkt, economie en onderwijs. Het is een gezamenlijk uitdaging.   

 

• Frank ten Have vertelt over de combinatie / constructie tussen jonge werknemers en 

oudere werknemers.  

• Mogelijk dat er tijdens de OVV iets met grotere ondernemers gedaan kan worden . 

• Voor zzp ‘ers kan gedacht worden aan het bundelen van klusjes op administratief vlak 

 

Wethouder Mol proeft draagvlak voor een platform.  

• Voor het platform verbinding van de economische agenda met het onderwijs en de 

arbeidsmarkt wordt er een overleg gepland met Bas, Chantal, Mark en Manon. Dit 

onderwerp wordt voor het van3 juli geagendeerd. 

    

DEEL IIDEEL IIDEEL IIDEEL II    

            

4. Kennismaking met Martin Kok4. Kennismaking met Martin Kok4. Kennismaking met Martin Kok4. Kennismaking met Martin Kok    

Er wordt kennis gemaakt met Martin Kok, bedrijfscontactfunctionaris.  

    

5. Rondje Voorschoten 5. Rondje Voorschoten 5. Rondje Voorschoten 5. Rondje Voorschoten     

    a. Winkelcentrum a. Winkelcentrum a. Winkelcentrum a. Winkelcentrum Hofland: Hofland: Hofland: Hofland:     ----        

    b. Beethovenlaan b. Beethovenlaan b. Beethovenlaan b. Beethovenlaan ––––WinkelWinkelWinkelWinkel----LaanLaanLaanLaan: : : : Michel Smit laat weten dat het goed gaat. Het draait lekker. 

    c. Markt: c. Markt: c. Markt: c. Markt: wanneer wordt er gehandhaafwanneer wordt er gehandhaafwanneer wordt er gehandhaafwanneer wordt er gehandhaafd op de brommers en fietsers?d op de brommers en fietsers?d op de brommers en fietsers?d op de brommers en fietsers?    

• Op 21 juni is er ook overleg met alle partijen. Daarnaast wordt een aparte een afspraak 

gemaakt met handhaving, de marktmeester en de marktcommissie. 

• Verplaatsing markt Verplaatsing markt Verplaatsing markt Verplaatsing markt naar Schoolstraat of Treubplein: naar Schoolstraat of Treubplein: naar Schoolstraat of Treubplein: naar Schoolstraat of Treubplein: is voor de activiteit Jazz culinair 

bedoeld. 

d. Dobbewijkd. Dobbewijkd. Dobbewijkd. Dobbewijk: : : : de lijst BSGR is niet beschikbaar voor de Biz dobbewijk. Contact opnemen met 

wethouder Binnendijk. Hij is lid van de BSGR. Hierna de lijst doorsturen aan Mark van 

Rooyen. Verder lopen de lijnen goed.         

e. Centrume. Centrume. Centrume. Centrum    
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• Ontwikkelingen centrum VoorschotenOntwikkelingen centrum VoorschotenOntwikkelingen centrum VoorschotenOntwikkelingen centrum Voorschoten: : : : Hans van de Boogaard laat weten dat alle 

lijnen bezet waren bij het bellen van de gemeente.  

• Handhaving centrumHandhaving centrumHandhaving centrumHandhaving centrum    

De centrummanager, voorzitter COV  en handhaving kunnen functionele 

werkafspraken maken over handhaving in centrum.   

    

6. Economische ontwikkelingen in de regio 6. Economische ontwikkelingen in de regio 6. Economische ontwikkelingen in de regio 6. Economische ontwikkelingen in de regio     

                        a. a. a. a.     Stichting WassenaarStichting WassenaarStichting WassenaarStichting Wassenaar----Voorschoten MarketingVoorschoten MarketingVoorschoten MarketingVoorschoten Marketing: : : : ----    

                        b. b. b. b.     Bedrijventerreinen Leidse RegioBedrijventerreinen Leidse RegioBedrijventerreinen Leidse RegioBedrijventerreinen Leidse Regio:::: 

Er is een rapport van economie 071 over de bedrijventerreinen. Dit kan worden gedeeld 

met de leden van het EOV.                                  

                        c.c.c.c.    Arbeidsmarkt QuickScanArbeidsmarkt QuickScanArbeidsmarkt QuickScanArbeidsmarkt QuickScan: : : : besproken bij agendapunt 4.  

    

7. Infrastructuur en Bereikbaarheid 7. Infrastructuur en Bereikbaarheid 7. Infrastructuur en Bereikbaarheid 7. Infrastructuur en Bereikbaarheid     

                        a. Rijnlandroutea. Rijnlandroutea. Rijnlandroutea. Rijnlandroute: : : : Bert Westra laat weten dat er op 12 september een avond is over de  

            ondertunneling A44. 

                        b. A4 tussen Burgerveen en N14b. A4 tussen Burgerveen en N14b. A4 tussen Burgerveen en N14b. A4 tussen Burgerveen en N14:informatie hierover is op :informatie hierover is op :informatie hierover is op :informatie hierover is op dinsdag 8 mei door Roy van     

                Cooten verstuurd.  

                        c. Werkzaamheden in Voorschotenc. Werkzaamheden in Voorschotenc. Werkzaamheden in Voorschotenc. Werkzaamheden in Voorschoten: : : :     

Er is geen geld en mogelijke uitvoering is pas na 2020.  

 

    

8. W.v.t.t.k. / Rondvraag en sluiting 8. W.v.t.t.k. / Rondvraag en sluiting 8. W.v.t.t.k. / Rondvraag en sluiting 8. W.v.t.t.k. / Rondvraag en sluiting     

• Onderzoek waar staat je gemeente?Onderzoek waar staat je gemeente?Onderzoek waar staat je gemeente?Onderzoek waar staat je gemeente?    

Ondernemers krijgen een link met het verzoek de enquête in te vullen. De link 

wordt ook aan de voorzitter van het COV, Bas te Riele verstuurd. 

• Beleid m.b.t. A0Beleid m.b.t. A0Beleid m.b.t. A0Beleid m.b.t. A0----bermreclamebordenbermreclamebordenbermreclamebordenbermreclameborden    

Het beleid is o.a. om verrommeling tegen te gaan van de openbare ruimte. Er is 

een contract aangegaan voor een periode van 10 jaar.  In het contract is 

opgenomen dat er jaarlijks in de tweede of derde maand van ieder concessiejaar 

een evaluatie plaats vindt op initiatief van de concessiehouder. 

Event Support Holland geeft aan dat ze graag het gesprek willen aangaan met 

ondernemers om maatwerk te realiseren. De prijs is niet vastgesteld en dialoog 

is zeer wenselijk. Het is en blijft marktwerking.  

 

Er wordt  informatie gedeeld met de ondernemers over de mogelijkheden van de 

A0 borden. Hierna brengen de bedrijfscontactfunctionarissen de ondernemers in 

contact het bedrijf.  

 

De OVV geeft aan dat dit beleid niet van te voren aan de OVV is 

gecommuniceerd en is afgestemd. 

 

9. Rondvraag en sluiting 9. Rondvraag en sluiting 9. Rondvraag en sluiting 9. Rondvraag en sluiting     

• De tweede bijeenkomst van Zorgtafel Voorschoten wordt gehouden op 

dinsdagavond 29 mei in het Cultureel Centrum.  

• Niets meer aan de orde zijnde dankt wethouder Mol iedereen voor zijn komst en 

sluit de vergadering.     

    

    


