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2252 LA Voorschoten

Datum: 6 december 2019
Betre4: Func;oneren Taskforce Centrum

Geacht College,
Het is met zorg en verbazing dat wij ons tot uw college wenden.
De werkwijze van de Taskforce Centrum ligt vast in de tussen u en ons gesloten overeenkomst. Daarin is expliciet
opgenomen dat er vanuit de Werkorganisa;e Duivenvoorde (WODV) ambtelijke ondersteuning wordt geleverd
gedurende gemiddeld 4 a 6 uur inde week. De heer Wouter Minkhorst heeR als ambtelijk secretaris de afgelopen
jaren op een voortreﬀelijk wijze die ondersteuning geleverd.
Die ambtelijke ondersteuning is essen;eel voor het func;oneren van de Taskforce Centrum, het is de facto de
gateway naar de WODV. Zonder die ondersteuning houdt het contact tussen de WODV en de taskforce op. Er is
dan geen verbinding meer met de vele func;onele afdelingen binnen de WODV die bij de opstelling en uitvoering
van de plannen van de taskforce betrokken zijn. Die situa;e is ook binnen de WODV bekend.
Vandaag was de laatste werkdag van Wouter Minkhorst en het verbaast ons dat er de afgelopen maanden geen
enkel contact met ons is gezocht door het management van de WODV over een waarneming of vervanging van
Wouter Minkhorst. We weten dat hij meerdere malen het management er op gewezen heeR dat dit een
onacceptabele situa;e voor de Taskforce Centrum is. Maar ook dat heeR, tot onze irrita;e, het management niet
in beweging gebracht. Gezien de eerder genoemde overeenkomst constateren we dat het management van de
WODV in erns;ge mate in gebreke is gebleven en daarmee het func;oneren van de Taskforce Centrum schade
toebrengt.
De consequen;e is dat het werk van de Taskforce Centrum nu s;l ligt en we tot dat er een adequate vervanging
geregeld is in de slaapstand gaan. Dat baart ons zorgen. Er liggen nogal wat uitwerkingen van het Plan Centrum en
het Plan Voorstraat op de stapel waarbij de ﬁetsparkeerplekken en gedragsregels voor de bezoekers van de horeca
in feite geen vertraging kunnen verdragen gezien de spanningen in de Voorstraat.
Met vriendelijke groet,
Leden Taskforce Centrum.
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