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Motie over een niet op de agenda opgenomen raadsvoorstel of onderwerp.
Onderwerp motie:

Op te stellen plan voor de overgang naar het post corona tijdperk
De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 28 januari 2021
gehoord de beraadslaging,
Constaterende:
●

De huidige Corona pandemie ook een stevige weerslag heeft op de Voorschotense
Economie, Centrum, ondernemers en maatschappelijke organisaties

●

Steunmaatregelen vaak maar net of soms net niet toereikend zijn gedurende de Corona
pandemie en er nog geen exit plan is

●

Uit de Informatiebrief 004 Decembercirculaire gemeentefonds 2020 blijkt dat
Voorschoten in 2021 extra geld beschikbaar heeft, groot 159k euro

Overwegende:
●

Dat de huidige maatregelen gericht zijn op het doorkomen van de crisis en daarmee nog
niet wordt voorzien in een goede start na (gedeeltelijke) opheffing van de beperkingen;

●

Er een reëel risico bestaat op omvallen van organisaties zoals ondernemingen in het
dorp en mogelijk op een kostenstijging voor de gemeente mede als gevolg daarvan

●

Om de gehele pandemie door te komen voor sommige organisaties nog een zetje in de
rug nodig zal zijn

●

Een impuls direct na de Corona pandemie nodig zal zijn de Voorschotense Economie,
lokale werkgelegenheid en leefbaarheid van gemeente en ons centrum voortvarend op
weg te helpen zonder een lange crisis nasleep

Verzoekt het college
Om zorg te dragen voor extra ondersteuning de overgang te kunnen maken naar het post
corona tijdperk ten behoeve van de Voorschotense Economie, lokale werkgelegenheid,
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levendigheid en leefbaarheid van het dorp en maatschappelijke organisaties, voor 1 april
met een plan te komen, bijvoorbeeld een op te zetten fonds, om organisaties waarbij de
landelijke en provinciale regelingen tekort schieten toch een steuntje in de rug te geven.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Sjoerd van den Dool (VVD)
René Zoetemelk (CDA)

Adriaan Andringa (D66)
Aantekening griffier: aangenomen.

GroenLinks, ONS Voorschoten, SP en PvdA worden geacht te hebben tegengestemd.

