Voorstel aan de Raad
Zaaknummer:
Datum collegebesluit:
Datum commissievergadering:
Datum raadsvergadering:

Z/21/057658/302666
24 mei 2022
9 juni 2022
7 juli 2022

Soort Voorstel:
Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Programma:

Adviesnota
Startnotitie Ontwikkelvisie centrum
Wethouder Cramwinckel
8 Bouwen en Wonen

Kernboodschap:

Met dit raadsvoorstel ligt een startnotitie voor over
Ontwikkelvisie Centrum. De startnotitie is bedoeld om als
gemeenteraad kaders mee te geven voor het proces van
beleidsvorming op dit onderwerp. Deze kaders gaan over
onder meer probleemstelling, de rol van de raad,
betrokkenheid van inwoners, de processtappen en het
resultaat van het proces.

Bijlagen:

Bijlage 1. Startnotitie Ontwikkelvisie centrum met 1 bijlage

Beslispunten

1. De startnotie Ontwikkelvisie centrum vast te stellen.

Relatie met:

Niet van toepassing

Gemeente Voorschoten
Leidseweg 25 | Postbus 393, 2250 AJ Voorschoten | T 14071 | E gemeente@voorschoten.nl | www.voorschoten.nl
BTW NL 00179762B01 | KvK 27381083 | IBAN NL43 BNGH 0285 0796 70 | BIC BNGHNL2G

Adviesnota aan de Raad
samenvatting
De gemeenteraad voert haar kaderstellende rol onder meer uit met ‘voorkantsturing’.
Voorkantsturing is bedoeld om aan het begin van een beleidsvormingsproces aan te geven hoe
dat proces eruit moet zien, welke rol de raad hierin heeft en of/hoe burgers worden betrokken.
De raad stelt het proces vast en kan het college inhoudelijke aandachtspunten meegeven voor
de uitwerking.
Bij de bespreking van de lange-termijnagenda stelt het Presidium steeds vast welke
onderwerpen zich lenen voor voorkantsturing. Eén van deze onderwerpen is Ontwikkelvisie
Centrum. De startnotitie voor dit onderwerp is bij dit voorstel bijgevoegd. De startnotitie wordt
na behandeling in de commissie vastgesteld in de raad. Zie hiervoor bijgevoegd ontwerpbesluit.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf,
gemeentesecretaris
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drs. N. Stemerdink,
burgemeester

Besluit
Zaaknummer: Z/21/057658/302666

De raad der gemeente Voorschoten;
Gelet op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van dinsdag 24 mei 2022,
besluit:
De startnotie Ontwikkelvisie centrum vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 7 juli 2022

de griffier,

de voorzitter,

drs. B.J. Urban

drs. N. Stemerdink
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