
Notulen van het verhandelde in de Algemene Vergadering van de Ondernemersvereniging 

Voorschoten op vrijdag 17 februari 2017 in Restaurant Floris V, Voorstraat 12-14 

Voorschoten. 

 

Aanwezig of vertegenwoordigd: 43 leden Voorzitter: F.J.M. ten Have Secretaris: L. Westra 

 

1. Opening en aanwijzing van een secretaris 

De voorzitter, de heer F.J.M. ten Have (F.J.M. ten Have Holding), opent om 11.35 uur met 

een welkomstwoord. Hij meldt dat 21 leden een bericht van verhindering hebben gestuurd. De 

heer L. Westra wordt benoemd tot secretaris. 

 

2. Verslag Algemene Vergadering 18 maart 2016 

Het verslag van de vorige algemene vergadering wordt vastgesteld conform het door de 

secretaris opgestelde concept. Het roept geen vragen op. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Van mevrouw A. Mustert (Annemonike Mustert Fotografie) is een email ontvangen waarin zij 

aandacht vraagt voor diverse zaken. De voorzitter vat deze samen als een oproep tot meer 

tweerichtingsverkeer tussen het bestuur en de leden van de vereniging. Het bestuur 

onderschrijft deze behoefte en heeft de email al uitgebreid in deze geest beantwoord. Ook 

doen we met het aan de agenda toegevoegde zevende agendapunt een poging daaraan al een 

zekere invulling te geven. Hij roept de aanwezigen op bij dit, maar ook de andere punten, hun 

mening duidelijk kenbaar te maken.  

 

4. Jaarverslag 2016 

a. De secretaris van de vereniging, de heer R. Joosten (Rabobank) doet uitgebreid verslag over 

2016. Hij spreekt van een jaar, waarin het economisch herstel verder vorm kreeg en waarin 

het de vereniging goed ging, wat o.m. blijkt uit een verdere lichte groei van het ledental. Hij 

geeft aan dat het bestuur weer in diverse gremia de belangen van de leden te hebben 

behartigd. In 2016 geen wedstrijd om de Ondernemersprijs maar wel een succesvol Kerstgala, 

dat het bestuur net als de Ondernemersprijs eens in de twee jaar wil organiseren. Het bestuur 

is ook erg blij met de ontwikkelingen in de winkelcentra en de Dobbewijk. BizWorld is nog 

altijd succesvol, maar kan altijd nieuwe vrijwilligers en meer scholen gebruiken. Broodfonds 

Duivenvoorde naderde het maximale aantal deelnemers reden voor het bestuur om al te 

beginnen na te denken over een tweede fonds, mogelijk samen met Ondernemend Wassenaar, 

waarmee ook andere contacten werden verstevigd. Ook veel ledenactiviteiten zaten in de lift 

met dank aan de activiteitencommissie, bestaande uit de heer J. Suijten (Spore Creation, 

penningmeester mevrouw S.F. Groot (Assurantiekantoor Groot), de heer J. Kriek (Restaurant 

Floris V) en de heer Westra. De leden roept hij op voor komende activiteiten ideeën aan te 

dragen. De dit jaar gestarte digitale nieuwsbrief blijkt volgens hem in een behoefte te 

voorzien. Wel heeft het bestuur enkele signalen ontvangen dat de maandelijkse pagina in 

Groot Voorschoten wordt gemist. Dit blad en de nieuwe Voorschotense Krant hebben het 

bestuur aanbiedingen gedaan om de pagina nieuw leven in te blazen, die momenteel worden 



bestudeerd. Geen grote veranderingen m.b.t. de website. Wel doet hij opnieuw een beroep op 

de leden het secretariaat in staat te stellen de ledenpagina’s up to date te houden door nog 

ontbrekende foto’s en wijzigingen in te sturen. Wat de samenwerking in het Economisch 

Platform betreft, constateert hij een licht verminderde belangstelling vanuit de kleinere 

organisaties. De sfeer in het Economisch Overleg met de gemeente is nog altijd heel goed, 

hoewel de voortgang in diverse dossiers nog altijd in zijn ogen te traag verloopt.  

Het verslag roept geen vragen op. Wel vraagt mevrouw Mustert de belangrijkste punten 

daaruit via een jaaroverzicht op de website in bredere kring bekend te maken. Zij vraagt zich 

ook af of de goegemeente het verschil tussen OVV en Centrum Ondernemers Voorschoten 

nog wel begrijpt. De voorzitter onderstreept de oproep van de secretaris om suggesties aan het 

bestuur te doen ten aanzien van de vele onderwerpen die binnen de vereniging spelen. 

 

b1. Penningmeester mevrouw Groot geeft vervolgens een toelichting op de jaarrekening 2016. 

Zij constateert een licht verbeterde financiële ontwikkeling, waardoor het verlies van bijna 

vijfduizend euro over 2015 verminderde tot iets meer dan drieduizend euro over 2016. Ze 

geeft daarvoor een verklaring en meldt dat ze verwacht dat we over 2017 weer een plus zullen 

scoren. Onze reserves waren groot genoeg om het verlies over 2016 te dragen en de 

contributies vooralsnog op het al sinds 2008 niet meer verhoogde bedrag te houden. Voor de 

verdere toekomst voorziet zij wel een mogelijke stijging van de contributies met name als het 

nu door vrijwilligers verrichte werk door professionele krachten moet gaan worden verricht. 

Ze noemt ook weer de extra financiële en immateriële bijdragen van een fors aantal leden 

waardoor de kosten van onze club voor diverse activiteiten laag gehouden konden worden. 

Complimenten maakt de penningmeester ook over de betalingsdiscipline van de leden. Ze 

doet een beroep op ieder die zijn of haar contributie nog niet heeft voldaan, nu snel te betalen. 

Ook het eigen crediteurenbeleid is erop gericht vlot schulden te voldoen. Er was sprake van 

een forse eenmalige afboeking in verband met een claim van VNO-NCW voor in 2012 

gemaakte onderzoekskosten ten behoeve van de herontwikkeling van de Dobbewijk. Zij 

spreekt de hoop uit dat de ondernemers die destijds verantwoordelijk waren voor de opdracht 

alsnog geheel of gedeeltelijk over de brug zullen komen. De kosten van maatschappelijke 

activiteiten bestonden dit keer vooral uit BizWorld en de cheque voor de ALS-stichting. 

b2. Mevrouw C. Meershoek (Spin Administratie) meldt mede namens de heer K. Smallenburg 

(KS Consult) de boekhouding te hebben gecontroleerd en in orde bevonden. De voorgelegde 

jaarrekening 2016 geeft huns inziens een juist beeld van de balans per 31 december 2016 en 

de baten en lasten in het afgelopen jaar. Wel geeft zij aan de wijze waarop de vordering van 

VNO NCW in de boeken is verwerkt boekhoud-technisch minder sjiek te vinden. De 

voorzitter licht het ontstaan en de verwerking daarvan uitgebreid toe. Hij geeft daarbij aan dat 

het destijds de bedoeling van de opdrachtgevers was dat de kosten voor een nog op te richten 

aparte entiteit voor de Dobbewijk zou komen. Toen die erg lang op zich liet wachten, werd de 

claim bij ons neergelegd. Het bestuur  heeft erg lang geaarzeld met die te honoreren, maar 

omdat onze financiële positie het toeliet en de goede naam en faam van het hele 

Voorschotense bedrijfsleven in het geding was, uiteindelijk besloten tot betaling over te gaan. 

Ook hij doet een beroep op de destijds verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid te 

nemen en ervoor te zorgen dat onze vereniging hierdoor geen schade lijdt. Mevrouw 

Meershoek en de heer Smallenburg adviseren het bestuur decharge te verlenen voor het in 

2016 gevoerde financiële beleid. 

b3. Op verzoek van de voorzitter neemt de vergadering dit advies over en stelt zij de 

jaarrekening 2016 vast conform het hierbij gevoegde concept. 

 

5. Verkiezingen 



a. De voorzitter meldt dat de bestuursleden mevrouw Groot en hijzelf herbenoembaar zijn 

voor een nieuwe bestuursperiode en door het bestuur kandidaat worden gesteld. Hij meldt 

daarbij naar aanleiding van de email van mevrouw Mustert dat het bestuur bij 

kandidaatstellingen een evenwichtige vertegenwoordiging van alle soorten ondernemers uit 

ons ledenbestand in het bestuur nastreeft. Dit laat onverlet de mogelijkheid voor de leden om 

zelf staande de vergadering tegenkandidaten te stellen en/of tot een uitbreiding of inkrimping 

van het bestuur te besluiten. De vergadering heeft hieraan geen behoefte en benoemt beide 

kandidaten hierop bij acclamatie.  

b. De voorzitter meldt dat het in 2015 benoemde lid van de kascommissie, mevrouw S. 

Looijestijn (Moment van Betekenis) haar lidmaatschap per 1.1.2017 heeft beëindigd. In 

verband daarmee heeft het bestuur de afgelopen jaar teruggetreden mevrouw Meershoek 

gevraagd samen met het andere lid van de commissie, de heer Smallenburg, dit jaar nog een 

keer de kascontrole uit te voeren. De heer P. Bruijnzeels (La Casita) verklaart zich bereid 

mevrouw Looijestijn op te volgen en wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de commissie. 

Om een soortgelijke situatie als dit jaar te voorkomen, wijst de vergadering op suggestie van 

mevrouw Meershoek, mevrouw Mustert als reserve-lid van de commissie aan, waarbij tevens 

wordt aangegeven dat mevrouw Mustert in 2018 als lid van de commissie wordt benoemd in 

plaats van het dan aftredende en niet-herbenoembare lid. Ook in 2018 en volgende jaren zou 

dan een reserve-lid moeten worden aangewezen. 

 

6. Beleid in 2017 en volgende jaren 

De voorzitter geeft aan dat het komende beleid grotendeels een voortzetting van het huidige 

beleid zal zijn. Hij licht de volgende punten extra toe: 

- Mobiliteit. Een speciale avond hierover samen met Ondernemend Wassenaar op 13 maart 

moet de lobby vanuit Wassenaar voor ondertunneling van de N44 bij Den Deyl en voor snelle 

uitvoering van de no-regret maatregelen bij het Lammenschansplein van ons ondersteunen. 

- In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zullen wij de politieke partijen 

blijven benaderen met onze ideeën voor goede plannen voor de lokale economie en 

bedrijvigheid, zodat die ook in de verkiezingsprogramma’s komen. 

- In 2016 hebben wij een groeiend beroep op onze vereniging gezien voor individuele 

belangenbehartiging. Wij verwachten dat zich dat in 2017 zal voortzetten. Hij vraagt de leden 

dergelijke zaken aan het bestuur te melden om te bezien of de vereniging hierbij een helpende 

hand kan bieden. 

- Het bestuur bemoeit zich ook intensief met de herontwikkeling van de Kruispuntkerklocatie 

tot een Multifunctionele Accommodatie, waarbij wij pleiten voor ruimte voor ZZP’ers in het 

gebouw naast de bibliotheek en filmzaal. Ook de gemeente is hiermee gediend, omdat de dure 

huidige bibliotheek en het Cultureel Centrum dan kunnen worden afgestoten en 

herontwikkeld. 

- Na de impulsen voor de winkelcentra Hofland en Adegeest in 2016 verwacht hij een grote 

economische impuls voor het dorpscentrum van het gereedkomen van het Deltaplein voor 

medio dit jaar.  

- Het bestuur bemoeit zich verder heel intensief met de herontwikkeling van Wagenerf, Fixet- 

en MOC-terrein tot een nieuwe aantrekkelijke woon-, horeca- en passantenhavenlocatie. Hij 

verwacht dat daarin behoorlijke stappen kunnen worden gezet. 

- Mede dankzij sterk verzet van bewoners en ondernemers heeft de gemeente een draai 

gemaakt m.b.t. de vestiging van Avalex in de Dobbewijk. Omdat het bedrijf formeel altijd 

nog een vestigingsaanvraag kan indienen, blijft het bestuur de zaak nauwlettend volgen. Mw. 

E. Bronmeijer (Vakon) vraagt hoe het zover heeft kunnen komen, dat bewoners en bedrijven 

zich overvallen voelden. De voorzitter geeft aan dat dit ook voor ons bestuur geldt. Tijdens 

informeel overleg met B&W is aangegeven dat men eerder opening van zaken aan de 



belangenorganisaties had moeten geven en gevraagd dit voortaan in soortgelijke gevallen ook 

echt te gaan doen. Bestuurslid M. van Rooyen (Pretec), tevens voorzitter van de BIZ 

Dobbewijk geeft aan dat de optie op het betreffende perceel van Avalex per 1 april a.s. vervalt 

en dat hij gezien perikelen in het bestuur daarvan voor die datum geen aanvraag verwacht. Er 

zijn nieuwe opties van andere ondernemers voor het betreffende terrein in de maak die beter 

passen bij de aard en omvang van het bedrijventerrein.  

- De voorzitter vraagt of er vanuit de vergadering nog punten zijn waaraan het bestuur de 

komende tijd aandacht moet besteden. 

- De heer E. de Boer (Hema Voorschoten) wijst op de financiële situatie van de gemeente. De 

voorzitter meldt dat het WOZ-tarief voor 2017 al is vastgesteld, maar dat ook ondernemers in 

2018 en volgende jaren lastenverzwaringen kunnen verwachten. Het bestuur zal haar invloed 

aanwenden om die zo beperkt mogelijk te houden. 

- De heer B. van Veen (Van Veen Assurantiën en Hypotheken) wijst op de slecht afgestelde 

verkeerslichten op de Voorschoterweg, net over de gemeentegrens in Leiden. De voorzitter 

geeft aan dat wij al meermalen erop hebben aangedrongen daaraan iets te doen en dat zullen 

blijven doen. 

- De heer R. Steijn (Your Life Sportsclub) wijst op leegstaande kantoorruimte bij Nippon 

Express (vroegere Mexxgebouw) in de Dobbewijk. Wellicht zijn hier mogelijkheden voor 

ZZP’ers. De heer Van Rooyen zal contact opnemen met het bedrijf. 

- Mevrouw Mustert vraagt niet te wachten met het beleggen van een avond over de wet DBA 

tot duidelijk is wat de regering gaat doen, maar dat al op korte termijn te doen om nu al de 

steeds duidelijker wordende negatieve gevolgen daarvan zoveel mogelijk weg te kunnen 

nemen. 

- Mevrouw Meershoek wijst naar aanleiding van een opmerking van mevrouw Mustert 

hierover op de voordelen van deelname in een broodfonds voor thans vaak zonder 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening opererende ZZP’ers. 

- De heer H. van Os (Fa. Freek van Os) wijst op de nadelen voor de aldaar gevestigde 

ondernemers van plannen om éénrichtingsverkeer op de Leidseweg-Noord in te stellen. Het 

bestuur zal hiernaar navraag doen in het Economisch Overleg. 

- De heer S. Griffioen (Intratuin Voorschoten) bepleit het volledig vrijlaten van de 

openingsuren van winkels en andere op de consument gerichte bedrijven. De voorzitter geeft 

aan dat dit al diverse malen in het Economisch Overleg aan de orde is gesteld en dat wij thans 

voornemens zijn samen met de Centrum Ondernemers een email naar de gemeenteraad te 

sturen. 

- Op verzoek van de heer Van Veen doet de voorzitter uit de doeken hoe de samenwerking 

van de verschillende ondernemersorganisaties in Voorschoten eruit ziet. Hij geeft aan de 

OVV in mindere of meerdere mate ook als een koepel en voortrekker daarvan kan worden 

beschouwd. Zo spelen enkele van onze bestuursleden ook een belangrijke rol in enige andere 

organisaties en woont een bestuurslid van de Centrum Ondernemers onze 

bestuursvergaderingen bij. Vooralsnog bestaat er geen behoefte aan een andere 

organisatievorm van het plaatselijke bedrijfsleven. De belangen en de intensiteit van het 

overleg lopen sterk uiteen.  

- De heer Bruijnzeels meldt in dit verband dat het COV-bestuur, bestaande uit zeven personen 

wekelijks bijeenkomt. Op de deze week gehouden algemene vergadering daar zijn o.m. de 

niet echt van de grond komende zondagopenstelling en het al dan niet oprichten van een BIZ 

aan de orde geweest. Ook was er veel aandacht voor de toenemende problemen die 

organisatoren van de evenementen in het dorp ondervinden. 

- De heer De Boer breekt een lans voor de grootschalige doorvoering van een korting voor 

korting regeling voor (de medewerkers van) de Voorschotense bedrijven, waarmee de Hema 

is gestart en zich nu al 12 andere bedrijven bij hebben aangesloten    



- De intensivering van de samenwerking met de Centrum Ondernemers en andere plaatselijke 

ondernemersclubs om nog meer dan nu al het geval is met één mond naar de politiek te 

spreken. 

 

7. Discussie 

Omdat de eerste twee in de agenda opgenomen vragen al in mindere of meerdere mate bij de 

vorige agendapunten aan de orde zijn gekomen en het einddoel van de samenwerking met 

Ondernemend Wassenaar mede afhangt van de vraag hoe de lokale overheid in de toekomst 

wordt georganiseerd spitst de discussie met de zaal zich toe op laatstgenoemde vraag. De 

voorzitter meldt dat hij medio vorig jaar op persoonlijke titel zijn voorkeur voor een 

gemeentelijke fusie van Voorschoten en Wassenaar heeft geuit. De redenen om over een fusie 

na te denken zijn de geringe bestuurskracht, zoals ook uit het recente onderzoek naar voren 

komt, de slechte financiën en de mogelijkheid om nu zelf nog te kunnen meebepalen waar het 

naar toe gaat. De benoeming van een waarnemend burgemeester hier in september en begin 

dit jaar in Wassenaar maakt dit extra actueel. 

De heer Bruijnzeels ziet meer voordelen in een eventueel met meerdere andere gemeenten 

opgaan in Groot Leiden. Hij wijst erop dat zijns inziens een eventueel samengaan met 

Wassenaar geen oplossing biedt voor de zwakke ambtelijke organisatie, die beide gemeenten 

nu ook al samen dient. De heer P. van der Boon (Label by Label) is ook een voorstander van 

een sterk lokaal bestuur, dat de Leidse regio in principe kan bieden en de heer Steijn vraagt 

zich af of Voorschoten en Wassenaar samen wel groot genoeg zijn om de uitdagingen 

waarvoor de lokale overheid is en wordt gesteld in de toekomst wel aan te kunnen. Ook 

mevrouw Mustert heeft lage verwachtingen van een dergelijk samengaan. De voorzitter wijst 

erop dat ongeacht de keuze die wordt gemaakt sprake zal zijn van nieuwe verkiezingen en een 

nieuw politiek bestuur. In de huidige werkorganisatie Duivenvoorde zit veel inefficiëntie 

ingebakken, die bij een bestuurlijke fusie verdwijnt. Hij wijst er ook op dat in een constellatie 

met Wassenaar er meer aandacht zal zijn voor de Voorschotense belangen dan in een Groot 

Leids verband. Mevrouw De Vette (Voorschotense Krant) vraagt zich ook af of Voorschoten 

en Wassenaar samen groot genoeg zijn. De heer A. Kruyt (Rhijnveste Vastgoed Consultants) 

acht een fusie Voorschoten-Wassenaar logisch gezien de vergelijkbare grootte en plaatselijke 

cultuur en wijst op de mogelijkheid daar direct of later ook Leidschendam-Voorburg bij te 

betrekken. Mevrouw Mustert vraagt zich af of we eigenlijk wel een keuze hebben of dat van 

bovenaf in een bepaalde richting wordt gestuurd. De voorzitter geeft aan dat de gemeenteraad 

daar wel een stem in heeft, maar daar dan ook wel stelling in moet nemen. Op een vraag van 

mevrouw M. Altena (Marjolein Altena, tekstschrijver) meldt secretaris Joosten, die ook vice-

voorzitter van Ondernemend Wassenaar is, dat door de aandacht die ons bestuur aan dit 

onderwerp heeft gewijd, ook in Wassenaar de discussie is geopend tot zelfs een extra 

gemeenteraadsvergadering aan toe. In Wassenaar is een latente angst dat Voorschoten wordt 

opgeslokt door Leiden en dat Wassenaar mede daardoor in de handen van Den Haag wordt 

gedreven. Het laatste wordt zeker door velen niet gewenst, mede waarom sommigen ook zelfs 

richting Katwijk kijken.  

De vergadering besluit geen voorkeur uit te spreken voor één van de genoemde of andere 

alternatieven voor de organisatie van ons plaatselijke bestuur. Onderkend wordt dat het maken 

van een keuze om een langdurig en zorgvuldig proces vraagt, waarin alle voor- en nadelen 

van de diverse mogelijkheden goed kunnen worden afgewogen. Men wil wel dat de 

vereniging zich duidelijk in de publieke discussie mengt. Mevrouw J. v.d. Hooft (Rical 

Cleaning Products) doet de suggestie hierover ook het gesprek met de 

ondernemersverenigingen uit de andere plaatsen aan te gaan. Het bestuur neemt die mee.  

De voorzitter sluit de discussie af met de constatering dat sprake was van een open en zinvolle 

exercitie die ook het bestuur verder helpt. 



 

8. Rondvraag en sluiting 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter dankt ieder voor komst en 

inbreng en adviseert de aanwezigen tijdens de aansluitende lunch eens naast een ander lid te 

gaan zitten, dat men nog niet of nog niet zo goed kent 

 

  

Vastgesteld in de Algemene Vergadering op 20 april 2018 en ten bewijze daarvan 

ondertekend door: 

 

 

 

    , voorzitter      , secretaris 


