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Datum: 1 december 2020
Betre : Overeenkomst tussen College en Taskforce Centrum

Geacht College,
Een aantal jaren geleden is door het toenmalige College de Taskforce Centrum opgericht. Het doel was om bij de
noodzakelijke revitalisering van het centrum en de verbetering van de concurren eposi e gebruik te maken van
de kennis en kunde van de locale bevolking. Om tot een transparante samenwerking tussen College en Taskforce
te komen werden de taken, werkwijze en ambtelijke ondersteuning vastgelegd in een overeenkomst tussen beide
par jen. Die samenwerking hee al jd goed gewerkt.
Sinds geruime jd bemerken wij dat de (nagenoeg) geheel nieuwe personele beze ng van het College een andere
koers vaart. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van externe adviesbureaus/consultants voor onderzoek en
beleidsvoorbereiding. De Taskforce wordt over deze onderzoeken niet geïnformeerd en wordt er ook niet bij
betrokken. Wij noemden dat al in onze brief van 22 juli j.l en betreuren het dat u daarmee geen invulling gee aan
onze overeenkomst. Mede gezien de vele jd en energie die wij al jaren als Taskforce (vrijwillig) aan de realisa e
van de doelstelling van het College besteed hebben hadden we anders mogen verwachten.
Recent hee een extern bureau voor het College een visie opgesteld voor het centrum. Wij herkennen in dat
nogal algemene document o.a. niet de iden teit en de kernwaarden (DNA) van Voorschoten. Evenmin herkennen
wij de Toekomstvisie 2025 die onder leiding van de burgemeester door meer dan honderd inwoners en
verenigingen een aantal jaren geleden is opgesteld.
Dat u op basis van deze visie besluit om, wat in naam een mul func onele accommoda e heet, onder te brengen
in/bij de huidige bibliotheek vinden wij onbegrijpelijk. De bibliotheek van de toekomst moet een knooppunt voor
kennis, contact en cultuur worden (zie VNG/Cohen) en kan een belangrijke bijdrage leveren aan de revitalisering
van het centrum. Waar beter kan daar invulling aan gegeven worden dan op de Kruispuntloca e, de enige loca e
in het dorpscentrum die nog beschikbaar is voor een mul func oneel centrum.
We namen ook kennis van de reac e van de Cultuurfabriek en betreuren de gevolgen van uw besluit voor de
kunst- en cultuurorganisa es die met elkaar zo'n belangrijke bijdrage leveren aan de sociale cohesie in ons dorp.
Voor de revitalisering van het centrum is ook hun aanwezigheid in het centrum heel belangrijk.
Kortom, er zijn redenen genoeg om samen met de eigenaar van het Kruispunt (en eventueel anderen) alles op
alles te ze en om met meer crea viteit, inven viteit en inzet tot een adequatere oplossing te komen. Het
dorpscentrum hee daar recht op.
Wij respecteren uw werkwijze om de Taskforce Centrum, uw adviescollege (!), niet te betrekken bij de
ontwikkeling van het centrum maar dan hee het ook geen zin om onze overeenkomst voort te ze en. Wij
beëindigen derhalve de overeenkomst tussen u en ons. Mocht u behoe e hebben aan een toelichtend gesprek
dan zijn wij daar vanzelfsprekend toe bereid .
Met vriendelijke groet,
Leden Taskforce Centrum
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