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Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp: verzoek tot technische beoordeling rapport Burgerinitiatief MFCA
De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 10 juni 2021
Constaterende dat

a) de raad in december 2020 heeft ingestemd met een voorstel van het college tot

uitwerking van een Definitief Ontwerp voor de ontwikkeling van de huidige locatie
bibliotheek tot een multifunctionele accommodatie;

b) de raad in december 2020 een voorstel van een aantal partijen vanuit de oppositie
heeft afgewezen om in de eerste helft van 2021 vanuit de gemeente tegelijkertijd
een andere variant te onderzoeken;

c) de verantwoordelijke wethouder naar aanleiding van de Kruispuntkerkvariant toen

heeft gezegd: “mijn telefoon staat altijd aan en als iemand een goed idee heeft, valt
daarover te praten. Maar wij leggen de verantwoordelijkheid van dat initiatief

duidelijk niet bij de gemeente neer, maar bij initiatiefnemers in het dorp. Laten we
maar eens kijken wat voor creatieve ideeën er dan komen.”
Voorts constaterende dat,

d) de werkgroep burgerinitiatief MFA-Voorschoten op 17 mei 2021 een alternatief plan
voor de ontwikkeling van een MFA aan de gemeenteraad en het college heeft
gezonden

e) het college in informatiebrief 038 volstaat met het kennis nemen van het alternatief.
Overwegende dat
f)

de raad meermalen heeft uitgesproken grote betekenis te hechten aan

burgerparticipatie en serieus wenst om te gaan met signalen en opvattingen vanuit
de Voorschotense gemeenschap;

g) de wethouder op 10 december 2020 heeft toegezegd te willen kijken naar een

alternatief maar de verantwoordelijkheid daarvoor bij initiatiefnemers in het dorp
heeft gelegd.

Voorts overwegende dat

h) een zorgvuldige weging van het alternatieve plan van de initiatiefgroep door de

gemeenteraad uitsluitend mogelijk is op basis van een technische beoordeling van

i)

het plan van de initiatiefgroep;

deze beoordeling zich – gelet op de financiële mogelijkheden van de gemeente en de

grote uitdagingen op het terrein van de verduurzaming van gemeentelijke vastgoed –
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in elk geval richt op de aannames en hierop gebaseerde uitwerking in de financiële

paragraaf van het alternatieve plan alsmede op de potentiële gebruiksmogelijkheden
van deze variant.

Draagt het college op


zorg te dragen voor een technische beoordeling van het alternatief MFA van het

burgerinitiatief en die beoordeling te voegen bij de agenda van de agenda van de
commissie B&B van 1 juli en de raad van 8 juli 2021
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