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Vooraankondiging Werksessie Economische Visie

Geachte Raad,
Op 5 maart jongstleden heeft u de prioritering in de economische thema’s voor de Economische
agenda 2020-2023 vastgesteld. Ook heeft u ingestemd met het beleggen van een aparte
werksessie over het horecabeleid in samenhang met de Economische Visie om daarna waar
nodig relevante beleidskaders aan te passen. U heeft daarbij besloten dat de Economische Visie
2016-2019 van kracht blijft tot de actualisatie is vastgesteld. In deze brief informeren wij u over
de inhoud van de werksessie en het moment waarop wij deze willen organiseren.
Achtergrond: Lokale, regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen
Passende en goed functionerende horeca en retail zorgen voor prettig wonen, goed
ondernemen, een aangenaam verblijf in Voorschoten en een leefbaar en goed florerend centrum
als huiskamer van de gemeenschap. Mede gelet op het tempo van verandering, dat nog nooit zo
groot is geweest als nu, en gelet op de lokale ontwikkelingen en maatregelen vervat in het Plan
‘Herstellen Balans Voorstraat’ en het Centrumplan is het goed om de huidige Economische Visie
onder de loep te nemen en waar nodig te actualiseren. Zo kunnen we de kwaliteit van wonen,
werken en recreëren blijven waarborgen en tegelijkertijd inspelen op actuele ontwikkelingen en
gewenste ontwikkelingen faciliteren en stimuleren.
Werksessie
Tijdens de werksessie nemen wij u kort mee in de horeca- en retailontwikkeling van de
afgelopen jaren en schetsen wij een beeld van dit moment. Vervolgens brengen wij gezamenlijk
in kaart welke ontwikkelingen wij verwachten, op korte en lange termijn. Op interactieve wijze
gaan wij met elkaar in gesprek over de bouwstenen van een goed functionerend centrum.
Voorziet de huidige Economische Visie hier voldoende in of is een actualisatie gewenst? Zijn er
bouwstenen die meegewogen moeten worden in bredere visies? Met het antwoord op die vragen
en de daarbij horende vervolgstappen sluiten wij deze sessie af. De eventuele actualisatie van
de Economische Visie heeft, zoals 5 maart besloten, betrekking op het horecabeleid. Dit heeft
ook relatie met het retailbeleid in het centrumgebied. Er is geen aanleiding om andere
onderdelen van de Economische Visie voorafgaand aan de Omgevingsvisie te actualiseren.
Gezamenlijk optrekken
De werksessie is bedoeld voor afgevaardigden van raadsfracties, Voorschotense
ondernemerscollectieven en eventueel aangemelde creatievelingen, zoals besproken in de raad.
Met deze open, beeldvormende werksessie verwachten wij een gezamenlijke en breed gedragen
(actuele) visie te bewerkstelligen.

Burgerparticipatie
De Economische Visie 2016-2019, het plan ‘Herstellen Balans Voorstraat’ en ‘het Centrumplan’
zijn middels burgerparticipatie tot stand gekomen. Hierbij is gelegenheid tot inspraak geboden.
Deze visie en plannen bieden belangrijke aanknopingspunten voor de werksessie. Op het
moment dat als gevolg van de werksessie de Economische Visie of het beleid wijzigt zal de
gemeente conform de Inspraakverordening Voorschoten 2016 handelen.
Datum werksessie
Graag hadden wij op korte termijn een werksessie willen organiseren. Gelet op COVID-19
kunnen wij dat helaas op dit moment niet doen. Via deze weg nodigen wij u uit om alvast met
potlood woensdagavond 1 juli in uw agenda voor de werksessie te noteren. Wij hopen dat het
tegen die tijd weer veilig genoeg is om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. In juni
ontvangt u van ons een definitieve uitnodiging.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P. de Bruijn,
locoburgemeester
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