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Geachte Commissieleden, 

 

Mijn naam is Nicolet van Steijn. Ik maak graag namens de Vrije Ondernemers Teylingen 

(afgekort VOT) gebruik van het spreekrecht.  15 juli Jl. hebben 12 ondernemers (bestaande 

uit een mix van winkeliers, agrariërs en industrie en zowel TOV als niet-TOV leden) de 

groepering VOT opgericht. Met als doel het ondernemersfonds onder de aandacht te 

brengen én krachten te bundelen tegen het voornemen van het TOV-bestuur om in 

Teylingen per 1 januari a.s. een gemeentebreed ondernemersfonds op te richten. Onze 

argumenten zijn inmiddels bekend. Anders verwijs ik graag naar onze persberichten en lijst 

met vragen aan het College op onze website www.voteylingen.nl Op dit moment 

vertegenwoordigen wij ruim 240 schriftelijk aangemelde Teylingse OZB-niet-woningen 

belastingplichtigen. 
 

Al onze aanhangers – en zij niet alleen! - hechten enorm veel waarde aan democratie en 

transparantie. Toch lijkt het, dat zowel het Stichtingsbestuur, de TOV en de gemeente niet de 

noodzaak inzien dat dit plan gedragen moet worden. Er wordt door voorgenoemde besturen 

beslist dat er een grote pot geld bij elkaar gebracht moet worden. We spreken over tonnen! 

Vervolgens mogen de trekkingsgerechtigden het met elkaar uitvechten – ineens wel met 

enorm veel beslissingsbevoegdheid - waaraan het geld besteed moet gaan worden. 
 

Toch zijn ook wij van mening dat een ondernemersfonds wel iets waardevols zou kunnen 

brengen in Teylingen  mits het voorziet in een gemeenschappelijke behoefte, er concrete 

doelen geformuleerd zijn, de kosten onderbouwd zijn door een begroting waar de verplichte 

bijdrage een afgeleide van is én er een democratische peiling heeft plaatsgevonden. Kortom 

wij promoten een slagvaardig, efficiënt en effectief BIZ-OF, waarbij de eigenschappen van de  

ondernemers vanaf het begin volledig tot hun recht kunnen komen. Men betrokken is, een 

gevoel heeft dat het een noodzaak dient en toegevoegde waarde heeft.  
 

Helaas moeten wij op dit moment constateren dat het ingediende plan de ondernemers in  

Teylingen nauwelijks kan boeien. De tijd is er totaal niet rijp voor. Op de informatieavonden 

was de opkomst erg mager. De aanwezigen waren veelal lokale politici en aanhangers van de 

VOT. De informatie bereikt de doelgroep niet – laat staan alle betalers - en is voor veel 

ondernemers te theoretisch, te vaag, niet concreet en niet compleet. Men ziet totaal de 

noodzaak niet. Met als gevolg dat  ondernemend Teylingen sterk verdeeld raakt. Dat is niet 

goed voor de uitstraling van Teylingen. Daar kan een Raad niet mede debet aan zijn. De 

huidige situatie komt de verstandhoudingen binnen Teylingen totaal niet ten goede. Laten 

we vooral met elkaar zoeken naar een positieve wending. Wij hebben die al aangegeven in 

de vorm van een compromis. Stap over uw schaduw heen en geef iedereen wat meer tijd! 

Laten we eerst op kleine schaal met elkaar verbinden, communiceren en samenwerken, geef 

de ondernemers zelf medezeggenschap. Vrijheid in verbondenheid, dan kan je iets moois 

met elkaar bereiken, niet onder dwang.  Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. 
 

Bedankt voor uw aandacht. 


