
TOESPRAAK VOORZITTER OP NIEUWJAARSBIJEENKOMST OP 6 JANUARI 2020 

Beste allemaal, 

Namens het bestuur wil ik jullie allemaal van harte welkom heten tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst, 

traditiegetrouw op de eerste maandag van de eerste volle week na 3 januari. Daar had de gemeente 

geen rekening mee gehouden toen men haar nieuwjaarsreceptie plande en ook nog vergat dat tijdig via 

de gemeentelijke website bekend te maken. Gelukkig kwamen wij daar nog net achter toen we de 

uitnodigingen de deur uit wilden doen en hebben we onze eigen bijeenkomst wat verlaat om zo min 

mogelijk in elkaars vaarwater te zitten. 

En daarom kon ik ook de nieuwe wethouder Economische Zaken Paul de Bruijn van de gemeentelijke 

receptie hier mee naar toe nemen en hem vragen hier ook wat te vertellen over wat de gemeente dit 

jaar van plan is op economisch terrein. Maar allereerst wil ik hem en beide andere wethouders en de 

aanwezige leden van de gemeenteraad en gemeenteraadscommissies natuurlijk speciaal verwelkomen. 

Verder wil ik in het bijzonder verwelkomen de ondernemers die nog geen lid zijn en onze uitnodiging aan 

alle ondernemers in het dorp hebben aangegrepen om hier vanavond naar toe te komen. Weet je 

welkom. Natuurlijk hoop ik dat jullie in de loop van de avond genoeg interessante contacten opdoen om 

direct te zeggen: bij die club wil ik horen en je als lid aan te melden. Aanmelden kun je heel eenvoudig op 

onze website. 

Ook heet ik de vertegenwoordigers van de pers welkom. We zijn blij met alle ruimte die jullie ons geven 

om onze standpunten en visie  breed in het dorp en de regio bekend te maken. Want het is zeker ook 

voor degenen, die nog geen lid zijn, goed te weten, dat wij behalve een netwerkorganisatie ook 

belangenbehartiger zijn. Iets wat zo meteen ongetwijfeld veel duidelijker zal worden. 

Graag doe ik jullie nu eerst even het programma uit de doeken: 

Na mijn toespraak geef ik graag eerst het woord aan wethouder De Bruijn voor zijn verhaal. Eventueel 

mag hij ook op wat ik zeg, reageren. 

Na beide toespraken krijgt Trudy Kwik, voorzitter van de jury het woord om de winnaar van de 

ondernemersprijs bekend te maken. Vooral voor de mensen van de drie genomineerde bedrijven best 

spannend. Natuurlijk zetten wij de winnaar en de twee andere genomineerden daarna nog graag even in 

het zonnetje en bieden we de pers de mogelijkheid om foto’s te schieten. 



En dan is het tijd om lekker met elkaar aan de praat te raken. 

Maar eerst wil ik nog even ingaan op een column in de Voorschotense Krant van december. Waarom? 

Omdat over het onderwerp van die column ook een debat in de gemeenteraad is gevoerd en het dus 

politiek relevant is. De titel van die column was: ‘Belastingparadijs voor ondernemers’. En nee, dan 

hebben we het niet over Sint Maarten, maar gewoon over ons eigen Voorschoten.  

Ik vind die column onvolledig, onjuist, tendentieus en demagogisch. Er spreekt een gevoel uit alsof 

ondernemers profiteurs zijn en niet of nauwelijks bijdragen aan onze gemeenschap. Dat is grote onzin en 

ik zal dat met zes feiten onderbouwen. 

1. De columnist vergelijkt de OZB tarieven voor bedrijven (beter: niet-woningen) met de 

omliggende gemeenten. Voorschoten heeft volgens hem “het laagste tarief van alle omliggende 

gemeenten”.  Ten opzichte van Leiden, Wassenaar en Oegstgeest klopt dat, maar in Leidschendam-

Voorburg is het lager en in Katwijk en Den Haag ongeveer op hetzelfde niveau als Voorschoten (ongeveer 

0,4% per € 1000 waarde). (Bron;  COELO – overigens geen bureau zoals de columnist zegt, maar een 

instituut van de Rijksuniversiteit Groningen) Het is dus maar welke kant je op wilt kijken. Een selectieve, 

onvolledige, tendentieuze vergelijking dus. 

2. Wat onze columnist niet vermeldt, is dat we een opslag op die tarieven hebben in Voorschoten. 

Voor de centrumondernemers is dat een opslag onder de noemer Reclamebelasting, voor elk pand 

tussen de € 500 en € 1000 euro, totaal ca. € 80.000. Die opslagen worden aan de Centrum 

Ondernemersvereniging uitgekeerd om daar allerlei activiteiten en kosten van te betalen, die 

bijvoorbeeld in Leiden geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden gesubsidieerd. Kortom, in Leiden 

is die OZB wel hoger, maar worden ook allerlei activiteiten door de gemeente gesponsord, die de 

ondernemers hier zelf betalen. Een voorbeeld is de Kerstverlichting, die alleen al vele duizenden euro’s 

duurder is geworden omdat de gemeente bij het verwijderen van bomen in de Schoolstraat ook 

aansluitpunten voor elektriciteit heeft weggehaald, die op kosten van de ondernemers opnieuw moesten 

worden aangebracht. Kortom de vergelijking is ook hier onvolledig en tendentieus.  

3. De columnist heeft het – terecht - ook over duizenden vrijwilligers die in Voorschoten actief zijn 

en steeds minder subsidie krijgen. Wat hij zich waarschijnlijk niet realiseert is dat veel van die 

maatschappelijke organisaties en sportclubs daarnaast ook nog OZB niet-woningen betalen, zoals 

bijvoorbeeld de honkbalclub en de ijsclub. Bij een verhoging worden die dus financieel nog extra 

getroffen. Oeps, waarschijnlijk niet aan gedacht. Onvolledig en tegenstrijdig dus.  



4. Die maatschappelijke activiteiten en vrijwilligers worden wel al heel lang en flink financieel 

ondersteund door bijdragen van lokale ondernemers. Hij doet dat wat badinerend af als peanuts van een 

handvol goedwillende middenstanders. Dit vind ik echt tendentieus en demagogisch. Bijvoorbeeld het 

Weekend van Voorschoten, Beats and Bites, de Paardenmarkt en vele andere activiteiten in het dorp 

zouden niet kunnen plaatsvinden zonder die steun en krijgen alleen maar meer last van steeds hogere 

kosten van de gemeente. Alleen al een vereniging als Voorschoten ‘97 heeft ca. € 100.000 per jaar aan 

sponsorgelden van wel veel meer dan een handvol goedwillende middenstanders, terwijl de totale 

gemeentelijke subsidie voor cultuur, sport en scouting in 2020 slechts € 143.000 is! Onjuist en 

demagogisch dus! 

5. De columnist stelt dat in dit belastingparadijs de OVV nog steeds niet tevreden is. “Onlangs 

klaagden zij nog over de hoogte van de belastingtarieven in Voorschoten.” Onjuist! Wij hebben geklaagd 

over het feit dat de tarieven voor de Omgevingsvergunning (geen belasting maar leges) de hoogste zijn 

van Nederland. En overigens mede in het belang van alle burgers van Voorschoten die ook, net als 

ondernemers, in bepaalde gevallen zo’n vergunning moeten aanvragen. Waarbij wij ook constateren dat 

die hoge leges gerelateerd zijn aan niet-efficiënte en niet-klantvriendelijke dienstverlening. Schandalig 

toch dat we – volgens hem - daartegen protesteren als een soort rupsje-nooit-genoeg??!! Absolute 

flauwekul, onzin, onjuist en tendentieus.  

6. Tot slot: elke ondernemer in Voorschoten die een baan creëert bespaart de gemeenschap en de 

gemeente ca. € 15.000 aan uitkeringsgeld. De dure overhead van het werkgeversservicepunt voor het 

gemak maar even niet meegerekend. De gemeente heeft de afgelopen jaren daarom met succes een 

beroep gedaan op ondernemers, die ondanks hogere rijksbelastingen, regeldruk en administratieve 

lasten de nodige mensen in dienst hebben genomen. Tien nieuwe banen leveren de gemeenten al meer 

aan besparingen op dan 15% procent verhoging van de OZB niet-woningen aan inkomsten.  

Waarom hier nu zo fel op gereageerd? Onder andere omdat deze columnist destijds als wethouder 

medeverantwoordelijkheid heeft gedragen voor het reilen en zeilen van onze gemeente in een periode 

van ca. 20 jaar waarin Voorschoten van een van de rijkste gemeenten is vervallen tot een van de 

armlastigste!  

En ook omdat velen van ons gefrustreerd zijn over gebrek aan medewerking en efficiency van onze 

gemeente. We worden onvoldoende geïnformeerd, betrokken en serieus genomen. Terwijl bijvoorbeeld 

een aantal ondernemers aangeeft dat de vervanging van de lantaarnpalen in het centrum voor ongeveer 



een kwart van de kosten kan die de gemeente ervoor uittrekt. Gratis advies, wat gewoon genegeerd 

wordt. 

Uiteraard is het de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeente om de belastingtarieven 

vast te stellen. En als partijen vinden dat die omhoog kan, moet daar een goede afweging en discussie 

over plaatsvinden, met alle feiten, argumenten en overwegingen die daarbij horen. Niet zoals in die 

column dus. En vervolgens mogen wij de gemeente houden aan een efficiënte besteding van (alle) 

belastinggelden. En dat zullen we als OVV ook blijven doen. Want ondernemers dragen al heel veel bij 

aan onze gemeenschap maar willen wel dat het hun bijdragen goed besteed worden. ……. 

 

Zo voor dit moment voldoende stoom afgeblazen. Maar dit voorbeeld geeft wel aan hoe belangrijk het is 

dat het ondernemersgeluid gehoord blijft worden. En daar kan het bestuur niet alleen voor zorgen. Daar 

hebben we jullie allemaal voor nodig. Binnen de politieke partijen, in de gemeenteraad, in het college 

van B&W en door een sterke ondernemersvereniging te vormen, liefst met nog veel meer ondernemers. 

Want zeker in de politiek geldt de macht van het getal. 

Zelf zou ik het prachtig vinden als we dit jaar de 200 leden bereiken. Daarvoor hebben we nog wel een 

weg te gaan, want we zitten nu op ongeveer 180. Jullie kunnen daarbij helpen door niet leden voor het 

lidmaatschap warm te maken. Neem gerust een collega-ondernemer mee naar één van onze 

bijeenkomsten om hem of haar zelf te laten ervaren wie we zijn en wat we doen. 

Ik kan jullie beloven dat er ook in 2020 weer genoeg aantrekkelijke en interessante bijeenkomsten 

komen. We willen zelfs iets heel spectaculairs gaan doen -wat precies weten we nog niet- omdat we dit 

jaar een kwart eeuw bestaan. Heb je daar een goed idee voor, aarzel dan niet dat met ons te delen. 

Tot slot -ik heb al veel te lang gepraat- wens ik jullie allemaal zowel zakelijk als privé alle geluk en succes 

toe in het nieuwe jaar. En geef ik nu gauw het woord aan Paul de Bruijn. 


