RV 21.047
vaststellen nota ‘Warenmarkt- en retailbeleid Leiden 2021’
Motie: 21.047/
Onderwerp: Sociale component retailbeleid, specifiek met het oog op
zelfstandig wonen en participatie kwetsbare groepen

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 17 februari 2022,
Constaterende dat:
-

-

Er in de nota Warenmarkt- en retailbeleid Leiden 2021 gekeken wordt naar het
aanbod van de markt en winkels in zowel de binnenstad als in de andere wijken van
Leiden;
Er hierbij niet onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende doelgroepen en er
geen sociale paragraaf is toegevoegd;
Bij het vaststellen van de retailvisie Leidse Regio 2025 (5 juli 2016) de Leidse raad met
algemene stemmen moties heeft aangenomen met het verzoek een sociale
component toe te voegen aan het retailbeleid van de gemeente Leiden en
(buurt)winkels te beschermen, hierover in overleg te gaan met betrokkenen en om
conform deze inzet te handelen bij het opstellen en uitvoeren van eigen beleid
(RV16.0005/2 en RV16.0005/3);

Overwegende dat:
-

-

Het belangrijk is om stil te staan bij kwetsbare doelgroepen die bijvoorbeeld minder
mobiel zijn of waar eenzaamheid een probleem is;
Een verspreid markt en winkelaanbod van groot belang is voor ouderen in de stad, en
er momenteel geen inzicht is in de vraag of dit aanbod in alle wijken van Leiden
dekkend is en aan alle behoeften voldoet;
Winkels dicht in de buurt van groot sociaal en maatschappelijk belang zijn, zeker voor
ouderen;
Het college niet inzet op het versterken van winkelstructuur in wijken maar daar
enkel vanuit economisch perspectief het aanbod laat bepalen;

Verzoekt het College:
-

-

De sociale rol en de bereikbaarheid van (buurt)winkels in Leiden te onderzoeken met
het oog op de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen (ouderen) en het
maatschappelijk belang van de sociale functies die winkels vervullen in de sociale
structuur van alle woonwijken, hierover de Raad te informeren en daarmee gestalte
te geven aan de motie zoals aangenomen in 2016.
Bij dit onderzoek ook opties aan te dragen die de bereikbaarheid van winkels voor
ouderen kunnen versterken en hierover de Raad te informeren
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