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EOV conceptEOV conceptEOV conceptEOV concept----verslagverslagverslagverslag,,,,    17 november 201517 november 201517 november 201517 november 2015                                                

    

Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    Inge Nieuwenhuizen (voorzitter en wethouder Gemeente Voorschoten, 

Frank ten Have (FtH, voorzitter OVV), Ron Kühn (RK, COV), Jeroen van 

Oel ( JvO, COV), Sheila Groot (SG, OVV), Manon Vonk (MV, OVV), 

  Mark van Rooyen (MR, OVV, VOD), Bert Westra (BW, OVV), Michel Smit 

(WCA), Sigrid Bueving  (SB, bedrijfscontact- functionaris),  Kimm 

Veurman (KV, Management Ondersteuning)      

Genodigd:Genodigd:Genodigd:Genodigd:    Rabia Alibux en Chantal Ekkel (accountmanager) werkzaam voor het 

Werkgeversservicepunt 

Afwezig:Afwezig:Afwezig:Afwezig:    Jos Kriek (JK, horeca) en Alfred van Vliet (AvV, WCH) 

Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:Bijlagen:   1. concept-verslag d.d. 8 september 2015 

    2. actielijst/lange termijnagenda d.d. 8 september 2015 

    3. vergaderoverzicht 2016 

    a. informatiebrief Uitbreiding Leidsehage d.d. 8 september 

    b. informatiebrief Verkeersvisie vervolgproces d.d. 6 oktober 

Zaaknummer: Zaaknummer: Zaaknummer: Zaaknummer:          Z-23566 

 

    

1.1.1.1. Opening Opening Opening Opening     

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

    

2.2.2.2. Mededelingen en vaststellen Mededelingen en vaststellen Mededelingen en vaststellen Mededelingen en vaststellen aaaagendagendagendagenda        

Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

MededelingenMededelingenMededelingenMededelingen    

• JvO geeft aan dat hij geen raadsstukken meer ontvangt. SB vraagt dit na aan de griffie. 

• Er wordt gevraagd of de aanbesteding van het Knooppunt heeft plaatsgevonden en aan wie 

dit gegund is. SB vraagt na of de aanbesteding bekend is en of dit gecommuniceerd mag 

worden. 

 

3.3.3.3. Vaststellen VerslagVaststellen VerslagVaststellen VerslagVaststellen Verslag, a, a, a, actielijst d.d. ctielijst d.d. ctielijst d.d. ctielijst d.d. 8 september8 september8 september8 september    2015 2015 2015 2015     

Naar aanleiding van het verslag :  

• De borging van de no- regret maatregelen Lammenschansplein wordt bij wethouder 

Beimers nagevraagd. 

• Er komt een aparte bijeenkomst voor de verkeersvisie van Voorschoten voor ondernemers. 

• De markt van Voorschoten heeft geen agendapunten. Een overleg met gemeente, COV en 

de markt wordt genoemd. 

 

Concept-verslag d.d. 8 september wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Actielijst: acties 15/30, 15/32 blijven staan. Overige acties zijn afgehandeld. 

 

4.4.4.4. Uitkomsten werktop door Rabia Alibux en Chantal van EkkelUitkomsten werktop door Rabia Alibux en Chantal van EkkelUitkomsten werktop door Rabia Alibux en Chantal van EkkelUitkomsten werktop door Rabia Alibux en Chantal van Ekkel            

Rabia Alibux en Chantal van Ekkel zijn werkzaam voor het Werkgeverservicepunt.  

Een voorstelronde van de ondernemers volgt.  
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Wat doet het WerkgeverseWat doet het WerkgeverseWat doet het WerkgeverseWat doet het Werkgeverservicepunt?  rvicepunt?  rvicepunt?  rvicepunt?      

• Vraag en aanbod van werkzoekenden bij elkaar brengen.    

• Administratieve ondersteuning bij aanvragen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt; 

ook wordt hulp geboden bij het ontzorgen bij de HR taken.     

• Er kan gebruik worden gemaakt van de flexcaroussel (als ondernemers 2 uur per week 

werk hebben), kan het werkgeverservicepunt voor invulling zorgen.  

 

Ervaring ondernemers Werkgeversservicepunt -  Website werken is meedoen 

De ondernemers missen een actieve benadering van het werkgeverservicepunt. Als een 

accountmanager actief langs gaat bij een onderneming is het een stuk makkelijker. Ondernemers 

hebben vaak geen tijd om in profielen te zoeken op een website.  

De opstart van de website wordt als moeizaam ervaren.  

Wethouder Nieuwenhuizen: “In juni 2015 is het maatregelenprogramma door de raad vastgesteld. 

Het heeft tijd nodig. De website werken is meedoen is één van maatregelen”.  

RK merkt op dat het ontbreken van de continuïteit in vaste contactpersonen niet heeft 

meegeholpen. 

 

Chantal Ekkel vertelt dat de boodschap van ondernemers helder is, er wordt steviger ingezet op 

actief accountmanagement.  

 

• Afgesproken wordt dat Chantal Ekkel aanschuift bij een bijeenkomst van het OVV om zo 

het werkgeversservicepunt onder de aandacht te brengen.  

• Winkeliers hebben tijdelijke hulp nodig voor de feestdagen. Chantal Ekkel schuift aan bij 

het overleg van de COV.  

 

Chantal Ekkel en Rabia Alibux worden bedankt voor hun presentatie en verlaten de vergadering. 

 

5.5.5.5. Winkelcentrum Winkelcentrum Winkelcentrum Winkelcentrum AdegeestAdegeestAdegeestAdegeest: : : :     

Frank ten Have geeft aan dat de uitspraak in de Retailvisie over winkelcentrum Adegeest als niet 

toekomstbestendig in de publiciteit blijft hangen. Wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dat er 

morgen een gesprek is met de ondernemers van winkelcentrum Adegeest over de toekomst en hun 

plannen daaromtrent. De gemeente blijft regulier onderhoud doen en laat de ondernemers niet los.  

    

6.6.6.6. Stand van zaken Stand van zaken Stand van zaken Stand van zaken     

a.a.a.a. DobbewijkDobbewijkDobbewijkDobbewijk    

BizBizBizBiz:::: is vorige week in de raad geweest. De stembiljetten zijn inmiddels verstuurd.  

DobbewijkDobbewijkDobbewijkDobbewijk::::    de bestrating wordt binnenkort aanbesteed. De verlichting wordt vervangen.  

De opening van de rondrijroute is in zicht.  

Karwei:Karwei:Karwei:Karwei:    er zijn geen plannen ontvangen, maar er wordt aan gewerkt. 

Mexx:Mexx:Mexx:Mexx: nog niet definitief bekend wat er gaat gebeuren. 

Kavel Kavel Kavel Kavel voormalig defensieterrein:voormalig defensieterrein:voormalig defensieterrein:voormalig defensieterrein: er is één kavel over. Binnenkort vindt er een gesprek plaats 

met een geïnteresseerde ondernemer. 

GroenstrookGroenstrookGroenstrookGroenstrook: de uitspraak van de commissie bezwaarschriften wordt afgewacht. 

b.b.b.b. Ontwikkeling LeidsenhageOntwikkeling LeidsenhageOntwikkeling LeidsenhageOntwikkeling Leidsenhage: een informatiebrief aan de raad wordt opgesteld. 

RK en JvO hebben morgen contact met Unibail Rodamco.  

c.c.c.c. Ontwikkelingen Deltaplein:Ontwikkelingen Deltaplein:Ontwikkelingen Deltaplein:Ontwikkelingen Deltaplein: de bouw vordert voorspoedig. De ruwbouw van de kelder  

en begane grond moeten rond de kerst klaar zijn. Storten van de eerste verdiepingsvloer is  

gepland net voor de kersperiode. De planning is dat de ruwbouw tot en met de derde 

verdieping rond maart 2016 klaar is. 
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Knooppunt: Knooppunt: Knooppunt: Knooppunt: een informatiebrief aan de raad wordt opgesteld. Het COV is op de hoogte van de 

planning van het Knooppunt en is bijgepraat over het Knooppunt door Rob Groen. 

d.d.d.d. Ontwikkelingen TaskforceOntwikkelingen TaskforceOntwikkelingen TaskforceOntwikkelingen Taskforce    centrum Voorschotencentrum Voorschotencentrum Voorschotencentrum Voorschoten::::    

Korte termijn maatregelen worden verder uitgewerkt en zijn concreet voor dit jaar.  

De benodigde vergunningen worden nu bekeken. Er worden kostprijsvergelijkingen gedaan. 

Binnenkort is er overleg met de werkgroep en wordt er een overzicht gemaakt van de lange 

termijn maatregelen. Ook is er een presentatie van de Taskforce aan de raads- en 

commissieleden van Voorschoten gehouden, dit was succesvol.  De tweede klankbordgroep   

Taskforce zal begin februari 2016 plaatsvinden.   

e.e.e.e. DereguleringDereguleringDereguleringDeregulering:::: binnenkort maakt Sigrid een afspraak met Jeroen van Oel en  

Paul Bruijnzeels om de APV door te nemen. 

f.f.f.f. Economie071 Economie071 Economie071 Economie071 ----    Economische Agenda Economische Agenda Economische Agenda Economische Agenda Leidse RegioLeidse RegioLeidse RegioLeidse Regio:::: wethouder Nieuwenhuizen ondertekent 

morgen gezamenlijk met minister Kamp de Retaildeal.  

g.g.g.g. RouwkooplaanRouwkooplaanRouwkooplaanRouwkooplaan:::: het college van B&W is op bezoek geweest. Gesproken is over het opknappen 

van de weg en voor meer duurzame samenwerking,  het instellen van parkmanagement.    

        

7.7.7.7. W.v.t.t.k./W.v.t.t.k./W.v.t.t.k./W.v.t.t.k./    IIIIngekomen stukkenngekomen stukkenngekomen stukkenngekomen stukken    

a. Beschikbaar stellen EOVa. Beschikbaar stellen EOVa. Beschikbaar stellen EOVa. Beschikbaar stellen EOV----verslag aan raadsfractiesverslag aan raadsfractiesverslag aan raadsfractiesverslag aan raadsfracties    

    Afgesproken wordt dat de vastgestelde EOV-verslagen op de website www.voorschoten.nl ,   

    ondernemersloket, worden geplaatst. De contactpersonen van het  

    Werkgeverservicepunt worden op het ondernemersloket geplaatst. 

b. Nut en noodzaak startersavond 25.11 in Pijnacker naast startersdag KvK 13.11b. Nut en noodzaak startersavond 25.11 in Pijnacker naast startersdag KvK 13.11b. Nut en noodzaak startersavond 25.11 in Pijnacker naast startersdag KvK 13.11b. Nut en noodzaak startersavond 25.11 in Pijnacker naast startersdag KvK 13.11    

    De data dicht op elkaar zijn ongelukkig gekozen. Het is afwachten hoeveel ondernemers op de 

    startersavond komen. De startersavond in Pijnacker is bedoeld om startende ondernemers 

    in de arbeidsmarktregio te helpen.  

c. Evaluatie 1c. Evaluatie 1c. Evaluatie 1c. Evaluatie 1eeee    jaar werkgeversservicepunt Voorschoten jaar werkgeversservicepunt Voorschoten jaar werkgeversservicepunt Voorschoten jaar werkgeversservicepunt Voorschoten ––––    LeidschendamLeidschendamLeidschendamLeidschendam----Voorburg Voorburg Voorburg Voorburg ––––        

                WassenaarWassenaarWassenaarWassenaar....    Is besproken onder agendapunt 4. 

                        d. d. d. d. Meerjarensubsidie BizWorldMeerjarensubsidie BizWorldMeerjarensubsidie BizWorldMeerjarensubsidie BizWorld: : : : wethouder Nieuwenhuizen geeft aan dat dit agendapunt niet op  

           de agenda past. Er wordt een afspraak gemaakt met BW, MvR en de contactpersoon die over de 

           subsidie van BizWorld gaat. 

                        e. Stand van zaken m.b.t. aanbieding gratis milieubarometer aan bedrijvene. Stand van zaken m.b.t. aanbieding gratis milieubarometer aan bedrijvene. Stand van zaken m.b.t. aanbieding gratis milieubarometer aan bedrijvene. Stand van zaken m.b.t. aanbieding gratis milieubarometer aan bedrijven:::: informatie over  

          de aanbieding wordt aan de ondernemers verstuurd.  

          

8.8.8.8. Rondvraag en sRondvraag en sRondvraag en sRondvraag en sluiting luiting luiting luiting     

• Aangeven wordt dat Voorschoten niet op het afslagbord van de A4 staat genoemd.  

Wethouder geeft aan dat dit wel zo is maar ter verificatie wordt dit nagevraagd.  

• Prof. Einsteinlaan: op een website van een projectontwikkelaar is gezien dat er een project is 

dat Voorschoten in een huisartsenpost voorziet. Op de website staat aangegeven dat er 

gesprekken gaande zijn met de gemeente Voorschoten. Er wordt informatie doorgestuurd 

zodat dit nagegaan kan worden.  


