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1.

Z-23566

Opening
Wethouder Nieuwenhuizen opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen en vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen Verslag,
Verslag, actielijst
actielijst d.d. 17 november 2016
2016 (bijlagen: verslag en actielijst)
Het verslag wordt met inachtname van één wijziging vastgesteld. Pagina 2, agendapunt 6a, tweede
regel, Bizz wordt gewijzigd in Biz.
Naar aanleiding van het verslag:
•

FtH vraagt naar de borging van de No – Regret maatregelen Lammenschansplein.
Het Lammenschansplein krijgt voorrang, omdat het verkeer eerst door de tunnel heen moet
om de no-regret maatregelen bij Lammenschans goed te kunnen uitvoeren. Er volgt
binnenkort een informatiebrief aan de raad, die ook aan de leden van het EOV wordt verstuurd.

•

Verkeersvisie: na vrijgave voor inspraak door de Raad op 3 maart worden de leden van het EOV
geïnformeerd.

•

Mexx: er volgt een gesprek met de eigenaar van het pand.

•

JvO merkt op dat bij de fractie niet bekend is dat de EOV verslagen te raadplegen zijn.
De verslagen zijn te raadplegen op: http://www.voorschoten.nl/ondernemersvoorschoten/verslagen-eov_43523/

•

Subsidie Biz: FtH geeft aan dat Biz nu door de leden van het OVV moet worden betaald.
Wethouder Nieuwenhuizen vertelt dat er naar mogelijkheden is gekeken om de subsidie te
verlenen. In de toekomst moet er ruimte in de begroting worden gemaakt. Wethouder
Nieuwenhuizen gaat in overleg met collega wethouder Beimers.
BW is in afwachting van het bestuurssecretariaat voor het maken van een afspraak. Dit wordt
doorgegeven aan het bestuurssecretariaat.

Actielijst:
Actielijst:
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Meerjarensubsidie BizWorld volgt terugkoppeling over. Overige acties zijn afgehandeld.
4.

Lokale economie en inkoop,
inkoop, ondernemersregister (presentatie door Maurice van Melis en Maarten
Rooderkerk)
MvM vertelt over het inkoopbeleid voor lokale ondernemers. De gemeente Voorschoten is nu bezig
met het maken van een lokaal ondernemersregister. Het ondernemersregister wordt gemaakt om
lokaal inkopen bij ondernemingen te kunnen doen. Het register heeft 10 hoofdcategorieën. In
deze categorieën kunnen de kernkwaliteiten kenbaar worden gemaakt. Hieruit kunnen de lokale
ondernemers worden geselecteerd. De e-herkenning is verplicht. Maurice vertelt dat het
ondernemersregister nog verder ingericht kan worden.
Suggesties voor het verder inrichten van het ondernemersregister.
- De definitie van lokale ondernemer nagaan (hoe is dit bij bijv. het OVV geregeld?)
Hoe zit het als een ondernemer een postadres heeft in Leiden en in Voorschoten woont?
- Er kan gedacht worden aan selectie door een roulatiesysteem
- Ook kan er mogelijk geselecteerd worden op past performance
- Verifieer of Leiden ook een ondernemersregister heeft, want als gemeente Leiden dit ook doet
dan valt in een afzetgebied een groot aantal ondernemers weg. Dan zou een regionaal register
interessanter zijn?
- Nodig alle ondernemingen uit en laat de markt zijn werk doen
MvM dank voor alle suggesties en neemt ze graag mee.
FtH vertelt dat er veel waardering was voor de gezamenlijke bijeenkomst die in oktober 2015 was
georganiseerd. Als het ondernemersregister verder is uitontwikkeld, ziet de OVV dit graag terug in
een gezamenlijke bijeenkomst met Wassenaar.

5.

Dienstverlening en deregulering
Jaco Groenendal (JG) en Hester van Leeuwen (HvL) geven een presentatie over Dienstverlening en
deregulering van de gemeente Voorschoten. Er zijn circa zo’n 130 gemeentelijke producten
beschikbaar. Zo kan bijvoorbeeld een begrafenisondernemer digitaal alles afhandelen en hoeft hij
hiervoor niet meer naar de gemeente. Een rioolaanpassing kan digitaal worden aangevraagd.
Volgend jaar wordt er een campagne gehouden om de e-formulieren bij het publiek onder de
aandacht te brengen. In samenwerking met de ondernemers is naar deregulering van APV gekeken.
De gemeente Voorschoten heeft inmiddels een Beacon, waarop informatie te lezen is zoals de
openingstijden. JvO vertelt dat de pilot met de Beacons met de centrumondernemers niet door
gaat.
FtH attendeert op het ontslakkenteam voor deregulering.
FtH kan zich voorstellen om het onderwerp digitale formulieren onder de aandacht te brengen bij
de leden van het OVV. BW en JG nemen contact met elkaar op.
a. Webportaal zzp’ers en starters (bijlage: memo)
MV geeft aan dat er informatie over het Broodfonds toegevoegd kan worden aan het webportaal
van de gemeente.

6.

Bedrijfsafval
De verwachting is dat halverwege het jaar door de gemeente Voorschoten geen bedrijfsafval meer
wordt opgehaald. Dit gaat om bedrijven die een contract met de gemeente Voorschoten hebben. Er
volgt een brief aan de betreffende ondernemers. De brief wordt ook naar de leden van het EOV
verstuurd.
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7.

Stand van zaken
a.

Dobbewijk
VOD:er
VOD: wordt voor het parkmanagement een stemming voor de zomer gehouden. De inrichting
van de weg is bijna klaar. De verlichting moet nog worden afgemaakt.
Het groeninpassing
groeninpassingso
roeninpassingsontwerp
sontwerp is met bewoners besproken. In januari was er een bijeenkomst
met kinderen. Het aangepaste ontwerp is eind januari met de bewoners besproken.
Groeninrichting van de strook langs de
de sloot van de Donkwoning: Het advies van de
commissie bezwaar- en beroepschriften is overgenomen. Het gebrek wordt gerepareerd. Dit
wil zeggen dat de tekeningen vervangen moeten worden. Het gesprek over de inrichting van de
groenstrook met belanghebbenden wordt voortgezet.
Bewoners hebben schadeclaims ingediend voor schade als gevolg van heiwerkzaamheden. De
verzekeraar heeft enkele claims gehonoreerd en een aantal claims afgewezen. Een aantal
bewoners heeft nu de gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade aan hun woning.
Argument van de bewoners is het falende toezicht tijdens de bouw. Ondanks dat de gemeente
bij het verlenen van de omgevingsvergunningen en het houden van toezicht op de
bouwwerkzaamheden in beginsel heeft gehandeld binnen haar publiekrechtelijke
bevoegdheden laten we dit extern onderzoeken.
Bouwmarkt Dobbewijk: hierover volgt binnenkort informatie.

b.

Ontwikkelingen Deltaplein/Knooppunt
Deltaplein: De planning is dat de ruwbouw tot en met de derde verdieping rond maart 2016
klaar is.
Er heeft net voor kerst een incident plaatsgevonden op de bouwplaats. Er is een hijsblok met
kabel gevallen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Wel heeft de kabel schade
veroorzaakt aan een aangrenzende woning.
Het hijsblok is vervangen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurd.
Knooppunt: informatiebrief is in november 2015 verstuurd aan leden van het EOV.
Ballast Nedam begint in de eerste week van april met de werkzaamheden.
FtH vraagt of er door de besparing van 28 % op de aanbesteding het oorspronkelijke plan kan
worden uitgevoerd. Wethouder Nieuwenhuizen neemt dit mee in het college.

c.

Ontwikkelingen Taskforce
De werkgroep is momenteel bezig met het uitwerken van de korte termijnmaatregelen. Er
wordt op 29 februari een presentatie aan het college gegeven. Hierna volgt een presentatie aan
de welstandscommissie en in maart een presentatie aan de raad. In maart wordt de nieuwe
centrum manager voorgesteld.
Ontwikkeling Leidsenhage
De eerste inventarisatie is geweest voor de ondernemingen die vanuit Leidsenhage mogelijk
naar het centrum van Voorschoten kunnen komen. Er staan nu nog 11 panden in het centrum
van Voorschoten leeg. Informatiebrief inzake Leidsenhage is in november 2015 verstuurd aan
de leden van het EOV.

d.

Economie071, retailagenda en expatcenter
De retailvisie is vastgesteld door alle colleges. Als er wijzingen worden aangebracht door de
gemeente moeten alle gemeenten opnieuw om tafel. De retailvisie wordt in maart in de
commissie behandeld. Behandeling in de raad is eind mei.
Er is onlangs een bijeenkomst geweest Daten en delen, 15.00 uur tot 17.00 uur.
Dit tijdstip is onmogelijk. FtHgeeft aan dat deze uitnodigingen langs de ondernemers heen
gaan. Er komen uitnodigingen uit alle hoeken en gaten. Een ondernemer kan niet overal bij
aanwezig zijn. Daarbij was dit tijdstip onmogelijk.
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8.

Terugkoppeling behandeling economische visie
•
•

Het beslispunt inzake de Beethovenlaan is aangepast.
De informatiebrief over Multifunctionele accommodatie, wordt aan de leden van het
EOV doorgestuurd.

9.

W.v.t.t.k./ Ingekomen stukken
•

FtH geeft aan dat er signalen zijn afgegeven door de leden over de openingstijden van
winkeliers. Waarom zijn er bijvoorbeeld in Leiden wel winkels open en in Voorschoten niet?
Suggestie van FtH is om één lijn voor de openingstijden in de regio te trekken.

•

Bloemenverkoop tankstation Veurseweg. De vraag wordt gesteld of dit mag conform
bestemmingsplan. Zo niet dan moet hier op gehandhaafd worden.

•

MvR inzake het werkgeversservicepunt: Er wordt contact gezocht, maar hierna wordt er
losgelaten. Mensen worden geplaatst maar dan niet goed begeleid.

•

Subsdie duurzaamheid Dobbewijk. Er wordt achter de feiten aangelopen. Het is als
mosterd na de maaltijd.

•

Asielzoekers. Vanuit het COV is met de pet rondgegaan en veel tijd besteed aan het
kostenneutraal inrichten van de huisvesting van de asielzoekers. Hoe kan het dan zijn dat
er € 80.000 euro voor onderwijs wordt gevraagd aan de raad van de gemeente
Voorschoten. Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dat dat te wijten is aan twee
financieringsstromen maar vraagt wethouder Bremer om verdere uitleg te geven.

•

Onderhoudsplan centrum: wat is hierover de stand van zaken?

•

AvV vraagt naar de plannen van de supermarkt in Noord-Hofland.
Er is geen gezamenlijk overleg geweest met alle winkeliers. Er is een omgevingsvergunning
aangevraagd. De omgevingsvergunning kan worden ingezien op het gemeentehuis. Er
wordt gevraagd of er bij de wethouder meer informatie bekend is. Wethouder
Nieuwenhuizen zal met de eigenaar van het winkelcentrum contact op te nemen.

•

JO vertelt dat er vanuit het COV op 8 februari een brief betreffende de markt is verstuurd.
Wethouder Nieuwenhuizen neemt telefonisch contact op met Dick Diekhuis.

Vergaderdata 2016
Vergaderdata 2016: Het gemeentehuis Voorschoten is op maandagavond opengesteld voor
vergaderingen. Er is een bode aanwezig. Voorstel is om geplande data van het EOV naar de
maandag te verplaatsen. Het EOV vindt dan plaats in de raadszaal.
10. Rondvraag en sluiting
sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, dankt wethouder Nieuwenhuizen alle aanwezigen voor hun komst
en sluit de vergadering.
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