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Datum

19 januari 2021

Steller vragen

René Zoetemelk

Over agendapunt

Cie B&B 21 januari 2021: Centrumvisie

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
De CDA fractie heeft de volgende vragen mbt de besluitvoming:
Centrumvisie:
In het voorstel aan de raad staat vermeld: ‘De Gebiedsvisie Centrum Voorschoten

levert voor het functioneren van het centrum een helderekoers op. Deze koers levert
daarmee input voor (lopende) activiteiten en projecten in het centrum, die
overzichtelijk gebundeld worden in het Programma Centrum Voorschoten Vitaal.
Dit programma wordt in het 1e kwartaal van 2021 voor kennisgeving aan de raad
wordt aangeboden. Daarnaast levert deze gebiedsvisie ook input voor ruimtelijke
kaders in de toekomst, de actualisering van de Economische Visie en het opstellen van
de Economische Agenda.’
1. In het besluit staat alleen dat de gebiedsvisie geldt als ontwikkelkader voor de
actualisatie van de Economische Visie, de Economische Agenda en als
sectorale inbreng voor ruimtelijke kaders in de toekomst. Waarom staat hier
dan dat het ook input is voor (lopende) activiteiten en projecten? Lopende
activiteiten en projecten kunnen toch alleen worden uitgevoerd op basis van
door de raad vastgesteld beleid, niet op basis van een ontwikkelkader dat pas
later tot door de raad aangepast beleid leidt?
De wereld is in beweging. Daarom is het belangrijk om op basis van actuele
data te weten welke ontwikkelingen bijdragen aan een toekomstbestendig
Voorschoten en welke wellicht niet. Deze gegevens waren onvoldoende
beschikbaar met ‘stilstand’ als gevolg. Bij lopende projecten en activiteiten
kunt u denken aan het faciliteren en stimuleren van gewenste ontwikkelingen
binnen de geldende kaders.
2. Wat maakt dat het Programma Centrum Voorschoten Lokaal alleen ter
kennisneming naar de raad gaat en niet ter vaststelling?
Het Programma Centrum Voorschoten biedt een overzicht van alle (lopende)
projecten in het centrum. Hiermee beogen wij een integrale samenhang tussen
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de betreffende projecten te bewerkstelligen. Dit staat los van bestuurlijke
besluitvorming met betrekking tot die projecten.
3. Ad 1 en 2: Wat betekent dit voor rol van de raad in de toekomst bij de
uitvoering van de plannen? Zijn we alleen toehoorder of krijgen we nog een rol
in de besluitvorming op de deelprojecten?
Indien er als gevolg van de uitwerking aanpassingen in beleid of kaders nodig
zijn, die een raadsbevoegdheid betreffen, dan leggen wij deze punten op dat
moment ter vaststelling aan u voor.
4. Geeft de raad met dit besluit een carte blanche af aan het college?
Nee. Zie 3 Een voorbeeld hiervan is de actualisering van de Economische Visie,
welke ter besluitvorming aan u wordt voorgelegd.

Toelichting (indien nodig):

