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ONDERNEMERSFONDS VOLDOET NIET AAN RAADSVOORWAARDEN
De gemeenteraad van Teylingen is voornemens om op 29 oktober vóór een
gemeentebreed ondernemersfonds te stemmen. Vijf van de zes partijen hebben
de argumenten van de VOT tegen dit fonds niet overgenomen. De VOT is
voorstander van kleine fondsen met een afgebakend gebied.
De VOT vindt, dat de gemeenteraad haar eigen voorwaarden uit 2014 niet
serieus neemt. Onderbouwde uitspraken ontbreken.

De VOT is tijdens de vorige week gehouden raadscommissie BFT geschrokken van het
gemak waarmee raadsleden over de vele open einden van het huidige plan heen
stappen. Volgens VOT woordvoerder Nicolet van Steijn is dit plan gedoemd te mislukken.
“Het verdient ook geen proefperiode van twee jaar, want dat is een vrijbrief om te gaan
experimenteren met niet gedragen ideeën. En dat voor een bedrag van € 800.000! Het
fonds zal volgens de VOT niet van de grond komen door gebrek aan draag- en
daadkracht, door de grote juridische risico’s en vooral ook door de al maar groeiende
tweespalt tussen TOV en VOT. Alleen al afgelopen week hebben 40 leden de TOV
verlaten”.
“We hebben de raadsleden nu genoeg op de feiten gewezen. Het lijkt wel of ze zijn
gebiologeerd door het fonds. Je komt er niet door heen. Er is geen enkel valide argument
voor een gemeentebreed fonds te noemen. In Lisse gaat het echt niet beter dan in
Teylingen”, aldus Nicolet van Steijn.
“De VOT gaat voor haar 300 supporters een juridische helpdesk inrichten zodra de OZBaanslagen met de opslag van 20% zijn verzonden. Het besluitvormingsproces is een
schoolvoorbeeld van hoe niet met burgers hoort te worden omgegaan. Opmerkelijk is,
dat dat ook wordt toegegeven door een aantal raadsleden. De roep van VOT-supporters
om een ondernemersvereniging voor Handel en Industrie op te zetten wordt steeds
groter. Daarmee dreigt de scheuring tussen TOV en VOT structureel te worden”, aldus de
VOT woordvoerder.
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