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VOT: plan gedoemd te mislukken 

ONDERNEMERSFONDS VOLDOET NIET AAN RAADSVOORWAARDEN 

Het College van B&W zet door met ondernemersfonds. Bedrijven, winkeliers, 

sportverenigingen, scholen, particulieren met zakelijk onroerend goed moeten 

jaarlijks tezamen een bedrag van € 370.000 ophoesten voor ondernemend 

Teylingen. Alleen agrariërs hoeven niet mee te betalen. De inning verloopt via 

een OZB-opslag van 20% op onroerend goed niet woningen. Dat is het voorstel 

van de gemeente dat op 14 oktober op de agenda staat van de commissie BFT. 

Het voorstel is een overgenomen initiatief van de Teylingen 

Ondernemersvereniging (TOV). 

Rondom dit initiatief bestaat al enige tijd grote onenigheid binnen de TOV. Met als gevolg 

dat de TOV in haar laatste vergadering is verworden tot spreekbuis van winkeliers. Deze 

winkeliers profiteren ook het meest van het ondernemersfonds. Zij brengen € 175.000 op 

voor het ondernemersfonds. De bedrijven € 195.000. De bedrijven hebben echter geen 

behoefte aan een ondernemersfonds. Zij worden gedwongen om mee te betalen. 

Vermoed wordt dat grote sommen geld besteed gaan worden aan gemeentebrede 

projecten als city- en regiomanagement.  

De ontevreden leden van de TOV hebben zich afgesplitst. Zij vormen al enige maanden 

de groepering Vrije Ondernemers Teylingen (VOT). De VOT bepleit geen gemeentebreed 

fonds, maar kleine ondernemersfondsen. Nu worden 1500 belastingplichtigen gedwongen 

mee te betalen. Ook sportverenigingen (€ 19.500), particulieren en gebruikers van 

zakelijk onroerend goed. Ook alle Teylingers gaan indirect meebetalen door een 
gemeentelijke bijdrage van € 17.700. 

Peter Steenbergen, woordvoerder van de VOT, zegt dat het voorstel aan alle kanten 

rammelt. “Allereerst is de gemeente ernstig misleid door de TOV. Het initiatief is 

inhoudelijk nooit besproken met de leden. Dat is gemakkelijk aan te tonen”, aldus Peter 

Steenbergen. “Het plan had in december 2014 nooit bij de Raad ingebracht mogen 

worden. Ook de politiek heeft steken laten vallen door zich niet te houden aan het 

Collegeprogramma”. Voorts stelt Peter Steenbergen, dat het voorstel van het College niet 

voldoet aan de voorwaarden die de Raad in december 2014 heeft gesteld. Het proces is 

niet democratisch verlopen, het plan wordt niet gedragen, de burgers zijn dom gehouden 

en nu blijkt dat niet aan de voorwaarden van de Raad is voldaan om van start te mogen 

gaan. “Het probleem is, aldus de VOT-woordvoerder, dat de gemeente baat heeft bij een 

gemeentebreed fonds, want dat levert het meeste op en is voor haar het goedkoopst. 

“Voorts is het voor politici moeilijk om over hun eigen schaduw heen te stappen als er 

fouten worden geconstateerd. De gevolgde procedure bij de TOV ademt een sfeer van list 

en bedrog. Toch zet het College door. Het resultaat is het tegenovergestelde van wat het 

College wil bereiken: een verziekt ondernemersklimaat in Teylingen. De VOT stelt voor 

het hele proces over te doen, maar dan wel op democratische wijze en in de goede 

volgorde. Zoals het nu wordt voorgesteld is het plan gedoemd te mislukken, zoals 

overigens al wordt gesuggereerd in de gemeentelijk stukken: de kwartiermakers hebben 

nog niets bereikt”.  
De VOT gaat op haar site www.voteylingen.nl uitgebreid in op het Collegevoorstel. 
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