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Oegstgeest Vooruit!

D66 staat er goed voor, ook in Oegstgeest.

Het aantal leden groeit nog steeds en op weg naar de
gemeenteraadsverkiezingen kozen de leden ervoor het
D66-gedachtegoed en het groen-witte logo weer herken-
baar terug te brengen in het dorp.

Dit verkiezingsprogramma maakt duidelijk waar D66 zich
in Oegstgeest de komende jaren voor zal inzetten. ‘D66
dichtbij’ betekent dat iedereen in Oegstgeest ons kan be-
naderen en dat D66 u zal benaderen; niet alleen in ver-
kiezingstijd, maar in de hele raadsperiode 2014-2018.

Politiek volgens D66 betekent: in gesprek met de inwo-
ners en organisaties, heldere keuzen maken en verant-
woording afleggen. Samen met u komen we tot creatieve
oplossingen en herstellen we het vertrouwen in de poli-
tiek.

D66 doet geen onrealistische beloften over zelfstandigheid. D66 kiest een richting waarin
de komende jaren, in samenspraak met u, wordt toegewerkt naar een bestuurlijke struc-
tuur waarin Oegstgeest, met zijn groene en dorpse karakter en zijn maatschappelijke
actieve gemeenschap, herkenbaar kan blijven voortbestaan.

D66 staat ook voor: de gemeentefinanciën op orde, goede, toegankelijke en ook betaal-
bare zorg, goede en efficiënt (samen)werkende scholen en sportvoorzieningen en het
wegnemen van drempels voor ondernemers die in Oegstgeest hun kansen zien en deze
kansen willen benutten.

Wij zijn trots op onze lijst met enthousiaste en betrokken kandidaten: veel nieuwe D66-
ers, die bewust kiezen voor de onafhankelijke politieke koers van D66, juist ook op het
lokaal niveau.

Doet u mee?

Boris Kocken, lijsttrekker Annelies Koningsveld, afdelingsvoorzitter
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Onze richting voor Oegstgeest

Oegstgeest is een prettige woongemeente. D66 staat voor een groene en veilige leefomgeving,
goede dienstverlening en voorzieningen. Een dorp waarin mensen prettig kunnen wonen, wer-
ken en recreëren, in harmonie met elkaar én hun omgeving, in een gemeenschap waar kwaliteit
centraal staat. D66 wil dat het dorp voor alle leeftijdsgroepen aantrekkelijk is om zich te vestigen
en dat het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk mogelijk is. Daarnaast wil D66 dat de gemeente
haar taken zoveel mogelijk met partners in de samenleving uitvoert en dat regionale vraagstukken
zoveel mogelijk binnen de Leidse regio worden aangepakt en opgelost.

D66 gelooft in een samenleving waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor de instand-
houding van die leefbare, veilige en groene omgeving. Niet alleen door hun eigen belangen na
te streven, maar door oog te hebben voor de belangen van hun medemensen. Waar we elkaar
kunnen aanspreken op het gooien van afval op straat of op het veroorzaken van geluidsoverlast
en waarin we ons gesteund voelen door bestuur en politie. En waar het bestuur luistert naar
de burgers en maatschappelijke organisaties en waar het bestuur in samenspraak met hen zijn
besluiten neemt. Samen leven doe je zelf!

De richtingwijzers van D66

D66 stelt de mens centraal: vrij, gelijkwaardig en mondig. Wij streven naar een democratische,
duurzame en open samenleving, waarin vrijheid en zelfstandigheid even vanzelfsprekend zijn
als sociale samenhang. D66 wil actief kansen scheppen die mensen stimuleren hun talenten te
benutten en hun kennis toe te passen. D66 bedrijft praktische en resultaatgerichte politiek vanuit
haar idealen, zonder blauwdrukken of dogma’s. We denken graag na voordat we beslissen. D66
wil mensen in staat stellen blijvend hun eigen keuzes te maken. We willen sociale doelen bereiken
met liberale middelen. Dat is ons democratisch perspectief, dat noemen wij sociaalliberaal. D66
gaat uit van de volgende richtingwijzers:

• vertrouw op de eigen kracht van mensen

• denk en handel internationaal

• beloon prestatie en deel de welvaart

• streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

• koester de grondrechten en gedeelde waarden

D66 luistert

Voor D66 is het zeer belangrijk te weten wat er speelt in het dorp. Hiervoor zijn in de aanloop
naar het verkiezingsprogramma gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van verschillende
maatschappelijke organisaties. Tijdens een politiek café is met inwoners het gesprek aangegaan
over een aantal actuele thema’s. Deze gesprekken leverden belangrijke voeding op voor de D66-
afdeling en het programma.

D66 is open over wat wij met uw bijdrage doen. Via een digitaal platform kunt u ons benaderen.
Vervolgens zult u via dit platform geïnformeerd worden over wat wij met uw inbreng gedaan heb-
ben in de raad. Het bestuur dient de gemeenschap en niet andersom. Als er zaken zijn die anders
en beter kunnen, horen wij dat altijd graag. Benader ons in de raad, via de e-mail of in het dorp.
Samen maken we Oegstgeest nóg mooier!
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De concrete inzet van D66 in tien punten

De financiële en bestuurlijke uitdaging voor de komende periode is groot. Bezuinigingen zijn
onvermijdelijk. D66 wil de komende jaren op een andere manier politiek bedrijven met inwoners en
ondernemers. D66 gaat uit van de kracht van burgers en zet in op het ondersteunen en stimuleren
van burgerinitiatieven. Hieronder onze 10 hoofdpunten voor de toekomst van Oegstgeest:

1. Zorg en welzijn: D66 kiest op het gebied van zorg en welzijn voor een integrale aanpak, met
één centrale intake-procedure en één centrale zorgcoördinator. Daarbij horen wijkgebonden
zorg en een actieve ondersteuning van zorgvrijwilligers.

2. Onderwijs, leer- en leefklimaat voor jongeren: D66 hecht grote waarde aan de ontwik-
keling van jonge mensen en zet in op een prettig leef- en leerklimaat. Daarbij horen hoog-
waardig primair en voortgezet onderwijs, multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen en
voldoende aanbod van jongerenactiviteiten.

3. Kunst en cultuur en dorpskarakter: D66 vindt kunst en cultuur belangrijk voor de ontwik-
keling en creativiteit van mensen. Lokale initiatieven op dit gebied dienen daarom door de
gemeente gefaciliteerd te worden. D66 wil het dorpse karakter van Oegstgeest behouden en
versterken, met het daarbij behorende cultureel erfgoed en groen.

4. Sport en sportaccommodaties: D66 is voor behoud en versterking van de diversiteit van
sportaccommodaties, inclusief een zwembad in Oegstgeest. De sportaccommodaties dienen
toegankelijk te zijn voor een breed publiek, met aandacht voor specifieke doelgroepen en
leeftijdscategorieën.

5. Duurzaamheid en energie: D66 vindt dat duurzame economische groei de sleutel is naar
een welvarende toekomst voor Oegstgeest. De gemeente moet daarom initiatieven van in-
woners en bedrijven actief ondersteunen en stimuleren.

6. Bedrijven en ondernemers: D66 wil een betere dienstverlening voor ondernemers, onder
andere door het inrichten van één regionaal bedrijvenloket. D66 vindt dat de gemeente on-
dernemers moet stimuleren om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan (werk)ervaring
te helpen.

7. Verkeer en groen: D66 wil directe zeggenschap van inwoners bij beslissingen over groen,
veiligheid en verkeer en vervoer in hun wijk. Verder vindt D66 dat de gemeente in de regio
een actieve rol dient te spelen bij het optreden tegen geluidsoverlast van Schiphol.

8. Veiligheid: D66 vindt dat veiligheid meer is dan blauw op straat. Saamhorigheid vormt de
basis voor een veilige samenleving. De gemeente dient maatschappelijke initiatieven die
hieraan bijdragen te steunen en te stimuleren.

9. Dienstverlening en bedrijfsvoering van de gemeente: D66 wil een efficiëntere bedrijfs-
voering, om daarmee zowel de dienstverlening aan de inwoners van Oegstgeest als de fi-
nanciële positie van de gemeente te verbeteren. D66 wil meer openheid van het bestuur
richting de inwoners.

10. Samenwerking in de regio: Om bovenstaande punten te realiseren is voldoende bestuur-
lijke en financiële draagkracht nodig. D66 is daarom voorstander van intensieve samenwer-
king of samengaan in een regio waar het karakter van Oegstgeest het best behouden blijft
en Oegstgeest het meest toekomstbestendig zal zijn. D66 vindt dat de Leidse regio de beste
kansen biedt voor bestendiging van het eigen karakter en de toekomst van Oegstgeest.
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Met samenwerking
komt Oegstgeest
vooruit!
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Met samenwerking komt Oegstgeest Vooruit!

Voor D66 is de keuze voor intensieve samenwerking in de Leidse regio een logische: Oegstgeest
en Leiden delen een lange geschiedenis, delen van Leiden hebben in het verleden tot het grond-
gebied van Oegstgeest behoord en de Houtwijk en de Vogelwijk van Leiden lopen volledig over
in de bebouwing van Oegstgeest. De Leidse Hout fungeert als gezamenlijk groen. Er is veel
interactie tussen de inwoners van Leiden en Oegstgeest, zowel economisch, cultureel, sociaal
als sportief. Inwoners van Oegstgeest maken veelvuldig gebruik van voorzieningen die zijn gele-
gen op grondgebied van Leiden, zoals het Centraal Station, ziekenhuizen, universiteit en scholen,
culturele instellingen, toneel- en filmtheaters en uitgaansgelegenheden.

Gedeelde voorzieningen

Leiden en Oegstgeest ‘delen’ het Bio
Science Park en Leiden, Leiderdorp en
Oegstgeest werken nu al intensief samen
in het kader van de Economische agenda
Leidse regio en in Servicepunt71. D66
Oegstgeest zal daarom, samen met D66
in Leiden en Leiderdorp, stevig inzetten
op een intensievere samenwerking bin-
nen de Leidse regio. Meer hierover leest
u in hoofdstuk 11, Samenwerking binnen
de Leidse regio. De tekst van hoofdstuk
11 is ook opgenomen in de concept ver-
kiezingsprogramma‘s van D66 Leiden en
Leiderdorp.

Bestuurlijke toekomst

De discussie over de bestuurlijke toe-
komst van Oegstgeest, die mede aan de
hand van de Toekomstvisie Oegstgeest in
beweging en het rapport Bestuurlijke toe-
komstscenario’s Gemeente Oegstgeest
(het rapport Louter) wordt gevoerd, maakt
duidelijk dat de toekomst van Oegstgeest
er één van verdere samenwerking is. D66
ziet in een intensievere bestuurlijke sa-
menwerking de meeste kansen om over
de bestuurlijke en financiële draagkracht
te beschikken die nodig is om de be-
staande en toekomstige gemeentelijke ta-
ken goed uit te kunnen voeren en de
voorzieningen en dienstverlening in stand
te houden en waar mogelijk te verbe-
teren. Een kleiner en efficiënt inge-
richt bestuursapparaat maakt, dat de ge-

meenteraad ook datgene kan doen wat
van hem wordt verwacht: kaders stellen
en toezicht houden, zodat de inwoners
maximaal invloed hebben op die beleids-
terreinen die de burgers het dichtst ra-
ken, waar veel beleidsruimte bestaat en
grote financiële risico’s liggen, zoals de
(jeugd)zorg, maatschappelijke ondersteu-
ning, uitkeringen en uitstroom naar werk.

Uit de voorliggende alternatieven voor
de bestuurlijke toekomst van Oegstgeest,
heeft D66 de voorkeur voor de intensie-
vere samenwerking in de Leidse regio,
en op termijn mogelijk ook een samen-
gaan met Leiden, Leiderdorp en eventu-
eel Zoeterwoude. D66 is er van over-
tuigd, dat in samenwerking en eventueel
op termijn samengaan met deze gemeen-
ten kansen liggen voor bestendiging van
het eigen karakter van Oegstgeest.

Voordelen van samengaan

Samengaan op termijn kan grote voor-
delen hebben. Er ontstaat een nieuwe
gemeente die landelijk gezien een ste-
vige economische positie kan innemen,
met hoogwaardig onderzoek en ontwikke-
ling zoals op het gebied van life sciences.
Projecten op het gebied van duurzaam-
heid en ontwikkeling komen eerder van
de grond en het zal eenvoudiger zijn hier-
voor subsidiegelden van buiten, bijvoor-
beeld uit Brussel, aan te trekken. Goed
opgeleide medewerkers zullen ook in de
toekomst voor de Leidse regio blijven kie-
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zen.

Strenge voorwaarden

Uiteraard zal bij samengaan moeten wor-
den voldaan aan voorwaarden: via sa-
menwerking zal moeten worden aange-
toond dat dat de nieuwe, grotere ge-
meente efficiënter en goedkoper kan wer-
ken en dat de publieke dienstverlening en
de voorzieningen tenminste op hetzelfde
niveau blijven. Het behoud en de verster-

king van het groene en dorpse karakter
en ook van de maatschappelijk actieve
gemeenschap Oegstgeest, haar initiatie-
ven en activiteiten, zijn daarbij voor D66
nadrukkelijk voorwaarden. De uitwerking
van de scenario‘s op basis van het rap-
port Louter en de door de gemeente ge-
organiseerde discussie met de inwoners
leggen hiervoor de komende periode de
basis. Een open discussie staat aan de
basis van een goede keuze voor de toe-
komst van Oegstgeest!
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Zorg
en welzijn
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Zorg en welzijn in ons dorp

Op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en participatie via werk vinden de komende jaren decen-
tralisaties plaats, waarbij belangrijke taken in het sociaal domein worden overgeheveld van het
Rijk naar de gemeenten. De decentralisaties gaan bovendien gepaard met forse bezuinigingen.
Dit alles zal grote gevolgen hebben voor Oegstgeest. Bij het vaststellen van dit verkiezingspro-
gramma is nog onduidelijk hoeveel er precies bezuinigd gaat worden, op welke wijze taken zullen
worden overgeheveld en zelfs óf alle beoogde taken uiteindelijk ook daadwerkelijk zullen worden
overgeheveld. De gemeente zal moeten regelen, dat de kwaliteit van de jeugdzorg adequaat is et
dat de zorg in het algemeen geleverd wordt door kwalitatief goed geschoolde zorgwerkers.

D66 wil:

• de zorgvoorzieningen voor alle inwoners ook de komende jaren waarborgen

• één intakegesprek met één zorgcoördinator

• zorgvrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen

• ruimte geven aan eigen initiatieven en lokale zorgprojecten

Eigen kracht, integrale aanpak
De enige manier om de nieuwe taken op
het gebied van zorg en participatie binnen
de daarmee gepaard gaande bezuiniging
goed op te vangen is door te zorgen voor
een werkelijke transformatie. D66 is voor
een integrale aanpak in de taakgebieden
van het sociale domein waarbij wordt uit-
gegaan van de eigen kracht en ideeën
van burgers. D66 ziet als uitdaging voor
Oegstgeest een veranderde houding naar
de burgers toe: in gesprek gaan met
de zorg vragende burger en zijn directe
omgeving over de invulling en uitvoering
van de (jeugd)zorg en participatie op de
arbeidsmarkt. D66 is voorstander van
een centrale intakeprocedure en een cen-
trale zorgcoördinator. Verder hecht D66
aan de handhaving van een gemeentelijk
zorginformatiepunt voor alle inwoners.

Bundeling van zorg, welzijn en
onderwijs
D66 is voorstander van het bestuurlijk zo-
veel mogelijk in één hand houden van al-
les wat met sociale zaken, zorg, welzijn,
jeugd en onderwijs te maken heeft, van-

wege de vele verbanden tussen deze on-
derwerpen. D66 is voorstander van één
wethouder op deze onderwerpen.

Zorg in de buurt en zorg voor se-
nioren

D66 wil dat zorg zo dicht mogelijk in de
buurt van inwoners wordt georganiseerd.
Het komt het welzijn van de inwoners ten
goede als de zorgbehoevende zo lang
mogelijk thuis kan blijven wonen. Daar-
toe zal er effectief samengewerkt moe-
ten worden tussen zorgverleners, zorg-
verzekeraars, ziekenhuizen en zorginstel-
lingen, ook in de regio. D66 ziet voor de
gemeente daarbij een stimulerende en fa-
ciliterende rol weggelegd. D66 is voor-
stander van (private) kleine en lokale of
wijk gebonden woon- en zorginitiatieven,
vooral voor specifieke doelgroepen zoals
dementerende ouderen en sociaal zwak-
keren. Daarnaast is D66 voorstander van
levensbestendig wonen zodat ouderen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen
in hun eigen wijk.
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Jeugd- en gezinszorg
Bij de uitvoering van de jeugdzorg
stelt D66 nadrukkelijk het kind centraal.
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken
van de eigen kracht van gezinnen. De
gemeente en de zorgprofessionals kijken
naar ‘wat wel kan’ in plaats van ‘wat niet
kan’ en praten zoveel mogelijk ‘met’ het
kind en het gezin in plaats van ‘over’ het
kind en het gezin. D66 is voorstander
van kleine en lokale wijkgebonden zorgi-
nitiatieven op het gebied van jeugdzorg,
zodat probleemsituaties eerder gesigna-
leerd kunnen worden. Door effectieve
gezinshulp worden uithuisplaatsingen zo-
veel mogelijk voorkomen. Daarbij is het
bevorderlijk aandacht te besteden aan de
‘match’ tussen gezinsvoogden en gezin-
nen. In de jeugdzorg is meer aandacht
nodig voor preventie, feitenonderzoek en
slagvaardigheid.

Kwaliteit en zeggenschap
Om te voorkomen dat de kwaliteit te veel
onder druk komt te staan door de bezui-
nigingen dient de gemeente goed zicht te
houden op de effectiviteit van de zorg. Dit
betekent dat klachten bij de gemeente ge-
meld moeten kunnen worden. Bij aan-
bestedingen wordt de klachtenafhande-
ling meegewogen in de gunning van op-
drachten. D66 heeft als uitgangspunt
dat het nieuwe uitvoeringskader meet-
baar gemaakt moet worden. D66 is voor-
stander van een gemeentelijke mediator
(een soort ombudsman) voor de zorg.
D66 is ook voorstander van het vergroten
van de invloed van afnemers van jeugd-
zorg, Wmo en AWBZ in de diverse instel-

lingen op het beleid en bij de beoordeling
van zorgaanbieders.

Mantelzorg

Om de zorg betaalbaar te houden zijn vrij-
willigers van onschatbare waarde. Vrijwil-
ligers moeten op ondersteuning van de
gemeente kunnen rekenen. D66 vindt
dat mantelzorg op z’n best is met echte
inspraak, keuzevrijheid en goede onder-
steuning vanuit de gemeente.

Vervoer

Het speciaal vervoer komt door de be-
zuinigingen verder onder druk te staan.
D66 wil dat de gemeente zorg draagt
voor adequaat vervoer voor verschil-
lende zorgbehoevende doelgroepen van
en naar dagbesteding en uitjes. Dit zorgt
ervoor dat mensen zich kunnen blijven
ontplooien en betrokken blijven. Derge-
lijke voorzieningen moeten daarom zo-
veel mogelijk gehandhaafd blijven.

Regionale samenwerking

Om de transities in de (jeugd)zorg en wel-
zijn goed te laten verlopen, is goede regi-
onale samenwerking essentieel. D66 is
van mening dat een intensieve en betere
samenwerking wenselijk en noodzakelijk
is om het voorzieningenniveau voor de in-
woners van Oegstgeest de komende ja-
ren te kunnen waarborgen, de bureaucra-
tie terug te dringen en versnippering te-
gen te gaan. De noodzaak tot regionale
samenwerking geldt zowel voor gemeen-
ten als voor regionale (zorg)instellingen in
het sociaal domein.
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Onderwijs en ontwikkeling in Oegstgeest

D66 hecht grote waarde aan de ontwikkeling van jonge mensen. Dáár ligt de eerste verant-
woordelijkheid van de gemeente als het gaat om onderwijs. D66 is voorstander van gedeelde
verantwoordelijkheid: de schoolbesturen zijn eerstverantwoordelijk, maar de gemeente is mede-
verantwoordelijk voor hoogwaardig lager en middelbaar onderwijs met zo min mogelijk kans op
uitval.

Vanaf 1 augustus 2014 komt er een nieuw stelsel voor passend onderwijs. Scholen hebben de
opdracht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben. In combinatie met de decentralisatie van de jeugdzorg is aandacht nodig voor de samen-
werking tussen de gemeente en het onderwijs rond de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen.

D66 vindt dat sport en recreatie een integraal onderdeel van een goede ontwikkeling zijn en vind
het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk burgers de gelegenheid hebben te bewegen of een
sport te beoefenen. Specifieke doelgroepen, zoals mindervaliden en ouderen, vragen daarbij om
meer aandacht.

D66 wil:

• een hoogwaardig aanbod van primair en voortgezet onderwijs in Oegstgeest handhaven

• bij nieuwbouw of verbouw inzetten op schoolgebouwen die breder inzetbaar worden en
ruimte bieden voor een alles-in-1 opzet

• meer aandacht vragen voor sport en beweging voor specifieke doelgroepen

• het Zwembad Poelmeer handhaven, mits financieel haalbaar

Innovatie en ondernemerschap

Scholen spelen een belangrijke rol in de
ontwikkeling van jonge mensen. D66
vindt het belangrijk dat scholen naast de
verplichte lesstof vakken aanbieden voor
het leren van aanvullende vaardigheden,
in het bijzonder in ondernemen en tech-
niek. Een aantal scholen in Oegstgeest
heeft hier al ervaring mee.

Multifunctionele schoolgebou-
wen

D66 is voorstander van het verder ont-
wikkelen van brede scholen naar ‘alles-in-
1-scholen’ waarbij schoolgebouwen echte
multifunctionele gebouwen worden en
waarbij kinderen veelzijdig worden gesti-
muleerd in hun ontwikkeling. De huidige
basisscholen in Oegstgeest zijn over het
algemeen relatief kleinschalig en hebben

binnen hun gebouwen veelal beperkte
mogelijkheden. De huidige basisscholen
in Oegstgeest zorgen wel voor prima leer-
prestaties. D66 wil binnen de bestaande
mogelijkheden de scholen faciliteren en
ondersteunen bij het nauwer samen laten
werken met kinderopvang, voorschoolse
educatie, buitenschoolse opvang, sport
en cultuur. In geval van nieuwbouw of
verbouw wil D66 dat de gemeente Oegst-
geest inzet op schoolgebouwen die bre-
der inzetbaar worden en ruimte bieden
voor een alles-in-1 opzet. Over de ge-
volgen van de wijziging van de financie-
ring van het buitenonderhoud van scholen
in het basisonderwijs per 1 januari 2015
moet tijdig het overleg van de gemeente
met het basisonderwijs gaan plaatsvin-
den.
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Activiteiten voor jongeren

Door te investeren in een prettig leef- en
leerklimaat wordt overlast door jongeren
beperkt. Hierbij is het belangrijk dat er
voldoende aanbod is voor jongerenactivi-
teiten en voor jeugdwerk. De plaats van
het jeugdwerk in Oegstgeest kan nog ver-
sterkt worden door ervoor te zorgen dat
dit gecombineerd wordt aangeboden met
andere (sociale) activiteiten.

Sportaccommodaties

D66 is trots op de diversiteit aan sportac-
commodaties in Oegstgeest. Deze wor-
den veel en intensief gebruikt. Onderzoek
is nodig naar de mogelijkheden voor ver-
dere concentratie en betere benutting van
de sportvelden en sportaccommodaties,
door verschillende clubs en verenigingen,
maar ook voor gebruik door schooljeugd
na schooltijd. Duurzaam onderhoud is
voor D66 vanzelfsprekend, waarbij de blij-
vende inzet van de schoffelgroepen bij de
Sociale Werkvoorziening door D66 van
grote waarde wordt geacht. Hierdoor kan
ook op de langere termijn gebruik wor-
den gemaakt van de sportvelden. Verder
verdient het hergebruik van materialen en
het efficiënter gebruik van machines meer
aandacht.

Zwembad Poelmeer heeft een laag-
drempelige recreatieve functie voor alle
leeftijden. Daarom is D66 voorstander
van het handhaven van dit zwembad, mits
de financiële situatie van de gemeente
dat toelaat en de exploitatiekosten lager
worden. D66 wil zoeken naar alterna-
tieve financieringsvormen in de particu-
liere sfeer. In de context van de Leidse
regio ziet D66 in Oegstgeest ruimte voor
een zwembad.

Speelmogelijkheden
D66 vindt dat elke wijk minimaal één
goede speel-/sportplek zou moeten heb-
ben waar jong en oud kan recreëren.
Inwoners bepalen, in samenspraak met
de gemeente, waar speelplaatsen wor-
den gesitueerd en hoe deze worden inge-
richt. Alleenstaande speeltoestellen wor-
den in verband met de hoge onderhouds-
kosten en het geringe gebruik verwijderd.

Regionale samenwerking
D66 wil meer regionale samenwerking als
het gaat om (top)sport. Hierdoor krijgen
sporttalenten uit Oegstgeest meer en be-
tere kansen om door te breken. Regi-
onale samenwerking moet ook gestimu-
leerd worden tussen scholen, kinderdag-
verblijven en sportorganisaties.
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Kunst, cultuur en het dorpskarakter van ons dorp

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor de ontwikkeling en creativiteit van mensen en bieden daar-
naast een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding. Ze maken onderdeel uit van de totale identiteit
van de gemeente en spelen een belangrijke rol bij het verbinden van mensen. D66 vindt daarom
dat tenminste het bestaande niveau in het aanbod gehandhaafd moet blijven en dat kunst en cul-
tuur toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners. De gemeente draagt zorg voor het wegnemen
van belemmeringen die cultuurparticipatie in de weg staan, zoals de lokale kunstkring en Open
Monumenten- en het Osger-weekend.

D66 wil:

• meer kunst in de buitenruimte, om zo de aantrekkelijkheid van ons dorp te vergroten

• het gebouwd cultureel erfgoed beschermen en promoten

Bibliotheek, kunst en monu-
menten
De bibliotheek heeft een multifunctionele
betekenis in Oegstgeest en dient behou-
den te blijven. Mocht deze voorziening
door bezuinigingen financieel niet langer
houdbaar zijn, dan zal D66 zich sterk
maken voor behoud van de bibliotheek-
functie en/of een gemakkelijk toeganke-
lijke vraag- en aanbodfunctie via internet,
vanuit de scholen en andere publieksge-
bouwen.

Om kunst meer open te stellen voor de
burgers wil D66 leegstaande gebouwen
(tijdelijk) beschikbaar stellen voor kunste-
naars om hun kunst tentoon te stellen,
eventueel gekoppeld met horeca. Verder
wil D66 meer kunst in de buitenruimte, om
zo de aantrekkelijkheid van ons dorp te
vergroten.

D66 hecht veel waarde aan de drie
dorpsgezichten en de vele monumenten
die ons dorp rijk is. Het gebouwd cul-
tureel erfgoed verdient bescherming en
moet goed tot zijn recht komen. D66 is
voorstander van behoud van de monu-
mentencommissie.

Regionale samenwerking

Ook de regio kent veel kunst en cultuur-
activiteiten waar burgers van Oegstgeest
gebruik van kunnen maken. D66 is voor
verdere samenwerking van culturele in-
stellingen tussen de gemeente en de re-
gio. Naast de samenwerking kan ook
aansluiting worden gezocht bij initiatieven
die in omliggende gemeenten worden ge-
organiseerd zoals de Leidse Jazzweek
en de cultuur- en muziekfestivals in het
Leidse Hout.
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Ondernemen in Oegstgeest

Oegstgeest maakt onderdeel uit van een regio met een uitgesproken economisch profiel, met
vele pluspunten, zoals een strategische ligging, kennisintensieve werkgelegenheid, een hoog op-
geleide beroepsbevolking, en een hoge woonaantrekkelijkheid en welvaartsniveau. Een aantrek-
kelijk vestigingsklimaat bindt ondernemers aan de regio. D66 richt zich daarom op het verbeteren
van het ondernemers- en vestigingsklimaat in Oegstgeest en de regio. Er is ruimte voor een regi-
onale trekkersfunctie voor Oegstgeest op het gebied van de zakelijke dienstverlening, kwalitatief
hoogwaardige winkels, horeca en congresfaciliteiten. Ook zzp-ers zijn in Oegstgeest op hun plek.
Ambities van D66, zoals duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kunnen
worden verankerd binnen de lokale bedrijvigheid. D66 is voorstander van het verminderen van
de regeldruk voor ondernemers en van een intensieve samenwerking tussen ondernemers en ge-
meente. D66 vindt dat de behoeften van de ondernemers in de gemeente en de dienstverlening
aan ondernemers bijzondere aandacht behoeft.

D66 wil:

• een taskforce instellen waarin alle partijen in de Leidse regio samenwerken aan het pro-
moten van de regio

• één regionaal (digitaal) bedrijvenloket/platform

• één gezamenlijk visie vanuit de gemeenten in de regio op bedrijventerreinen

• dat openingstijden primair een zaak van de ondernemer zijn

• dat de gemeente ondernemers stimuleert om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
aan werk(ervaring) te helpen

De Leidse regio: een sterke eco-
nomische regio

Onze regio telt vele kennisinstellingen en
kennisintensieve bedrijven en speerpun-
ten zoals life sciences en zorg. D66 wil
dat de gemeenten in de Leidse regio ge-
zamenlijk een taskforce instellen waarin
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,
het onderwijs en het bestuur samenwer-
ken om nieuwe kansen te onderzoeken,
de regio te promoten en investeringen
en banen naar de regio te halen. De
gemeente moet inzetten op een betere
aansluiting tussen onderwijs en arbeids-
markt door te zorgen voor meer stage-
plekken, werkervaringsplekken en regu-
liere banen.

Dienstverlening aan bedrijven
en ondernemers

De dienstverlening aan ondernemers ver-
dient speciale aandacht. De samen-
werkende gemeenten moeten een faci-
literende en oplossingsgerichte rol spe-
len. D66 is voorstander van het instellen
van één regionaal (digitaal) bedrijvenlo-
ket/platform voor ondersteuning bij onder
andere aanbestedingen, aanvragen van
vergunningen en subsidies, kennisdeling
en begeleiding van starters. D66 is voor-
stander van een onderzoek naar de mo-
gelijkheid van een fonds waarin onderne-
mers een percentage van het OZB-tarief
afdragen en waarbij de ondernemers ver-
volgens zelf onder voorwaarden mogen
bepalen waaraan dit wordt besteed.
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Bedrijventerreinen, detailhandel
en voorzieningen
D66 wil dat de samenwerkende gemeen-
ten een gezamenlijke visie op bedrij-
venterreinen en kantoren opstellen, re-
kening houdend met de sterke punten
van Oegstgeest. Mocht het huidige ge-
meentehuis zijn functie verliezen, dan
ziet D66 mogelijkheden voor nieuwe func-
ties op het terrein van welzijn en zorg,
starterswerkplekken, horeca, kinderop-
vang en andere (publieke en particuliere)
dienstverlening. Het MEOB-terrein wordt
wat betreft D66 ontwikkeld tot een duur-
zaam bedrijventerrein. Als een spoe-
dige ontwikkeling niet haalbaar blijkt, wil
D66 de mogelijkheden onderzoeken voor
een tijdelijk energiepark voor bijvoorbeeld

zonne-energie. D66 vindt het een goede
ontwikkeling dat in Oegstgeest koopzon-
dagen worden gerealiseerd. Daarnaast
is D66 voorstander van flexibele winkel-
tijden.

Regionale samenwerking

Een economisch gezonde regio kenmerkt
zich door een gevarieerd aanbod aan be-
drijvigheid, ondernemingen, winkels, on-
derwijs en wetenschap. Oegstgeest kan
de economische aantrekkelijkheid vergro-
ten door verdere samenwerking in regio-
naal verband. D66 kiest daarbij in eerste
instantie voor de Leidse regio, maar ook
afstemming met de economische agenda
en groei in andere nabuurgemeenten blijft
van belang.
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Oegstgeest: een veilig dorp

D66 streeft ernaar dat Oegstgeest niet alleen veilig is, maar ook veilig voelt. Dit is een essentieel
onderdeel van het dorpse karakter van Oegstgeest. Wanneer de directe leefomgeving als onveilig
of onprettig wordt ervaren, schaadt dit het woongenot en de ontwikkeling van kinderen. De ge-
meente moet problemen in goed overleg met de buurt, de wijkagent en verschillende betrokkenen
aanpakken. De dialoog moet de leidraad zijn van het veiligheidsbeleid. Saamhorigheid draagt bij
aan veiligheid. D66 wil daarom - uit veiligheidsoverwegingen, maar ook uit sociale overwegingen-
maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan saamhorigheid steunen en stimuleren.

D66 wil:

• de creativiteit van inwoners en instanties (in de wijk) stimuleren om de veiligheid in Oegst-
geest te vergroten

• zich inzetten om het veiligheidsbeleid en de samenwerking in de veiligheidsregio kritisch
en actief vanuit de gemeenteraad te volgen en te beoordelen

• dat de gemeente zich inzet voor het behoud van het vrijwillige brandweerkorps

Een veilige omgeving
De vrijheid van de een kan leiden tot het
ongemak van de ander. De gemeente en
de wijkagent moeten samen met betrok-
kenen en instanties ondersteuning bieden
bij het vinden van oplossingen voor pro-
blemen op straat en in wijken en buurten.
De buitengewone opsporingsambtenaren
(BOA’s) spelen eveneens een belangrijke
rol bij het vinden van oplossingen met be-
trokkenen en de handhaving. Bovendien
ontlasten zij de politie. D66 is geen voor-
stander van het verder uitbreiden van de
bevoegdheden van deze BOA’s. De ge-
meente is verantwoordelijk voor het vast-
stellen van de lokale prioriteiten voor de
politie. De raad zal bij het stellen van pri-
oriteiten de inwoners van Oegstgeest be-
trekken. Wat D66 betreft ligt de nadruk
van politie-inzet op het directe contact in
wijken en buurten en op preventie door
voorlichting, bijvoorbeeld over beveiliging
tegen inbraak en brandpreventie.

Hulpdiensten
D66 is er trots op dat Oegstgeest al drie
eeuwen kan beschikken over een vrijwillig

brandweerkorps.

Uitgaan en horeca
Oegstgeest is een kleine gemeente
en heeft weinig uitgaansproblematiek.
Jeugd en ander uitgaanspubliek zoeken
veelal haar toevlucht in omliggende ge-
meenten. De gemeenten in de Leidse re-
gio stemmen hun aanpak van overlast op
elkaar af. De gemeente stelt zich hier ac-
tief in op. D66 is voorstander van meer,
diverse en goed ingepaste horeca in het
dorp.

Regionale samenwerking
Indien noodzakelijk voor een veilige om-
geving moet de samenwerking in de re-
gio worden gezocht. De burgemeester
is verantwoordelijk voor het veiligheids-
beleid en heeft zitting in het Algemeen
Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden. De gemeenteraad moet de bur-
gemeester kritisch volgen en de kwaliteit
van de hulpdiensten monitoren.
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Oegstgeest: een groen en duurzaam dorp

Oegstgeest is een groene en aantrekkelijke woongemeente. Het groene en dorpse karakter draagt
bij aan het welbevinden van de inwoners, de uitstraling en zelfs aan de economische vitaliteit. D66
tekent voor het behoud van de aantrekkelijke omstandigheden voor wonen, werken en plezierig
verblijf. De overheid draagt zorg voor een schone en leefbare omgeving. De gemeente doet dat
met de hulp van inwoners, bedrijven en instellingen. De gemeente staat inwoners, bedrijven en
instellingen zoveel mogelijk terzijde bij het ontplooien van activiteiten op dit gebied. De gemeente
heeft een voorbeeldfunctie bij energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebron-
nen. Duurzaamheid biedt, ook voor Oegstgeest, nadrukkelijk kansen in economische zin. Bij
het inrichten van het verkeer en vervoer is het garanderen van het groene dorpse karakter van
Oegstgeest het uitgangspunt. Belangrijke groene oasen zoals het Bos van Wijckersloot, de par-
ken Endegeest, Rhijngeest en Oud Poelgeest verdienen bescherming. Ook het nieuwe groen in
Haaswijk, Nieuw-Rhijngeest en Poelgeest is belangrijk voor het dorp.

D66 wil:

• inspraak van burgers bij beslissingen over groen en vervoer in hun omgeving

• strengere handhaving van de opruimplicht en meer afvalpunten voor hondenpoep

• dat de gemeente zich inspant voor een duurzame oplossing van de grondwaterproblema-
tiek

• initiatieven ondersteunen voor het energiezuinig maken van particuliere woningen

• dat Oegstgeest met de buurgemeenten het ’Covenant of Mayors’, dat CO2-reductiedoelen
stelt, ondertekent

Groen, natuur en openbare
ruimte

D66 wil dat burgers en ondernemers
meer ruimte krijgen voor het ontwikke-
len en uitvoeren van eigen initiatieven in
de openbare ruimte. D66 wil dat de ge-
meente en buurtbewoners zich samen in-
zetten voor veel en toegankelijk groen in
de buurt. De gemeente verstrekt informa-
tie, biedt ondersteuning, stelt randvoor-
waarden en houdt toezicht. Ondernemers
krijgen wat D66 betreft alle ruimte om
hun fysieke of financiële bijdrage te leve-
ren aan het inrichten en onderhouden van
groen, bijvoorbeeld op rotondes. In de
gedachte dat de inwoners actief zijn be-
trokken bij het groen- en natuurbeleid en
de uitvoering daarvan, wil D66 dat de ad-
viescommissie Groen en Natuur behou-

den blijft.

Natuur- en milieueducatie
D66 hecht aan natuur- en milieueducatie
op school, om jongeren geïnteresseerd te
maken voor de natuur. Het Milieu Educa-
tie Centrum doet in dit verband belangrijk
werk.

Onveilige situaties en vuil
Niemand kent de wijk of buurt beter dan
de eigen inwoners. Zij weten waar de
knelpunten zitten en waar onveilige si-
tuaties zijn. D66 ziet graag dat inwo-
ners deze zaken melden bij het gemeen-
telijk meldpunt, waarna ze zo snel moge-
lijk worden opgelost. Hondenpoep is voor
velen een grote ergernis. De gemeente
maakt serieus werk van handhaving van
de opruimplicht. Hiervoor moeten er meer
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punten komen om de hondenpoepzakjes
weg te gooien. Inwoners kunnen hier zelf
locaties voor aanwijzen, net zoals voor
meer prullenbakken.

Grondwaterproblematiek
D66 wil dat de gemeente zich inspant
om samen met het Hoogheemraadschap
ieder volgens eigen verantwoordelijkheid
tot een duurzame oplossing voor de
grondwaterproblematiek in het Oranje-
park en de Prinsessenwijk te komen.

Duurzaamheid en duurzame
energie: burgerinitiatieven
D66 wil dat de gemeente duurzaamheidi-
nitiatieven van inwoners en ondernemers
stimuleert en ondersteunt. De gemeente
heeft de rol van intermediair en helpt par-
tijen bij elkaar te brengen. Een goed
initiatief is de lokale Werkgroep Duur-
zaamheid, waarin inwoners en organisa-
ties meedenken over het duurzaamheid-
beleid en concreet werken aan uiteen-
lopende projecten. Door burgers opge-
richte energiecoöperaties worden door de
gemeente gestimuleerd en ondersteund.
Voor bouw- en aanlegactiviteiten voor
aantoonbaar duurzame projecten moeten
lagere legestarieven gaan gelden.

Inzicht in energiegebruik, ener-
giebesparing en recycling
Slimme energiemeters geven inzicht in
het energiegebruik in de woningen. De
gemeente moedigt de plaatsing hiervan
aan en gaat deze ook zelf gebruiken. De
gemeente voert een actief energiebeleid
aan de hand van een klimaatkaart van de
gemeente. D66 wil dat de gemeente ini-
tiatieven ondersteunt voor de isolatie en
het energiezuinig maken van particuliere
woningen. Bij de isolatie van monumen-

ten zal rekening worden gehouden met
de specifieke monumentale waarden. De
Wet milieubeheer verplicht bedrijven en
instellingen tot het nemen van energiebe-
sparende maatregelen die zich binnen vijf
jaar terugverdienen. D66 wil dat de ge-
meente de bedrijven en instellingen advi-
seert over mogelijke maatregelen en dat
deze wettelijke verplichting actief wordt
nageleefd. Wat D66 betreft wordt afval
zoveel als voor een effectieve recycling
nodig is gescheiden ingezameld en ver-
werkt. De openingstijden van de gemeen-
tewerf worden uitgebreid naar de middag.

Regionale samenwerking
D66 wil dat Oegstgeest met de regio-
gemeenten het Burgemeestersconvenant
ondertekent. Door ondertekening van dit
‘Covenant of Mayors’, dat al door 5.000
Europese gemeenten en regio’s is onder-
tekend, verbinden ondertekenaars zich
ertoe tegen 2020 de Europese 20% CO2-
reductiedoelstellingen te bereiken door de
energie-efficiëntie met 20% te verhogen
en het aandeel van duurzame energie-
bronnen in de totale energiemix tot 20%
te verhogen. Deelname aan het con-
venant draagt bij aan investeringen op
het gebied van duurzaamheid in de re-
gio en aan werkgelegenheid. Oegst-
geest zou in het verband van de Leidse
regio veel meer gebruik moeten maken
van de mogelijkheden en kansen die Eu-
ropa biedt, zoals op het terrein van sub-
sidies voor verduurzaming en energiebe-
sparing, maar ook voor de kennis en erva-
ring op deze terreinen. Oegstgeest heeft
de verantwoordelijkheid in regionaal ver-
band te zoeken naar mogelijkheden voor
duurzame energieopwekking, waarbij al-
tijd rekening moet worden gehouden met
het groene en dorpse karakter van Oegst-
geest.
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Bouwen en mobiliteit in Oegstgeest

Oegstgeest is een aantrekkelijke woongemeente en de invulling van de publieke ruimte is een
belangrijke reden hiervoor. D66 zet zich in voor het behouden van goede omstandigheden voor
wonen en werken. Om dit voor de toekomst te verzekeren moet de gemeente een goede kwaliteit
en een duurzame inrichting van het dorp garanderen. Bouwen moet afgestemd zijn op de speci-
fieke wooneisen op de korte en lange termijn en de bereikbaarheid van alle delen van het drop is
een onderwerp dat constante aandacht behoeft

D66 wil:

• bouw en onderhoud richten op een divers, energiezuinig en levensloopbestedig woning-
aanbod

• met coörporaties en verhuurders een woonvisie voor instandhouding en verbetering van
de woningvoorraad voor diverse doelgroepen

• autoverkeer van buitenaf uit de wijken weren

• veilige en comfortabele fietsroutes

• meer laadpalen voor duurzame voertuigen

• zich inspannen voor een goed OV-netwerk waarop alle wijken zijn aangesloten

• in regioverband optrekken tegen geluidoverlast van Schiphol en de geluidsmetingen van
Sensornet handhaven

Bouwen naar behoefte
Behoefte en specifieke woonwensen
moeten uitgangspunt zijn bij plannen voor
bouw en verbouw. D66 is voorstan-
der van collectief particulier opdrachtge-
verschap, waarbij mensen samen grond
aanwerven en een architect aanwijzen
voor hun toekomstige woningen. D66
ziet graag dat er meer levensloopbesten-
dige woningen en mantelzorgwoningen
worden gerealiseerd. Een welstandstoets
vindt alleen nog plaats bij bouwaanvragen
voor monumenten en panden binnen be-
schermde dorpsgezichten.

Woningbouwcorporaties
In Oegstgeest is Woningstichting Buiten-
lust dè lokale sociale huisvester. D66
pleit ervoor dat de gemeente in samen-
spraak met Buitenlust en andere verhuur-
ders in Oegstgeest een woonvisie vast-
stelt en hierop gebaseerd meetbare pres-

tatieafspraken maakt zoals het in stand
houden en verbeteren van de woning-
voorraad voor diverse doelgroepen (ou-
deren, zorgbehoevenden, jongeren, star-
ters) en de multifunctionele en energie-
zuinige bouw en herstructurering van wij-
ken.

Fiets
D66 zet in op veilige en comfortabele
fietsroutes. De scheiding van gemoto-
riseerd verkeer is daarbij een belangrijk
uitgangspunt, bij beperkte capaciteit, krij-
gen fietsers prioriteit. Regionale fietsver-
bindingen bieden een goede mogelijkheid
om het fietsverkeer te stimuleren.

Busvervoer
Naast de fiets speelt het openbaar ver-
voer een belangrijke rol in de ontsluiting
van wijken. Goede busverbindingen moe-
ten behouden blijven en bereikbaar zijn
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vanuit elke wijk. Initiatieven voor speci-
fiek busvervoer voor mindervaliden in de
wijk worden vanuit de gemeente gefaci-
liteerd. D66 wil een goed functionerend
HOV-netwerk.

Elektrische- en waterstofvoer-
tuigen

D66 wil dat de gemeente werkt aan de
uitbreiding van het aantal laadpalen voor
elektrische voertuigen. Het gebruik van
elektrische- en waterstofvoertuigen wil
D66 verder faciliteren door meer parkeer-
plaatsen in bijvoorbeeld winkelstraten en
bij het gemeentehuis voor dit type voer-
tuigen te reserveren. Daarnaast wil D66
de komst van meer duurzame deelauto’s
naar Oegstgeest stimuleren.

Knelpunten en bereikbaarheid

Beperkte toegankelijkheid voor minderva-
liden, gevaarlijke situaties met scooters
op fietspaden en onoverzichtelijke kruisin-
gen zijn veel voorkomende ergernissen
die vragen om creatieve en goedkope op-
lossingen. De gemeente zorgt dat initia-
tieven en ideeën van burgers daarbij wor-
den gehoord en een echte kans krijgen.
Voor het dorpse karakter is het belangrijk
autoverkeer van buitenaf zoveel mogelijk
uit de wijk te houden. In overleg met de in-
woners wordt bekeken hoe de ontsluiting
het best georganiseerd kan worden. D66

wil onderzoeken of de Rhijngeesterstraat-
weg kan worden aangemerkt als door-
gaande weg en kan worden geasfalteerd,
waardoor het geluid veroorzaakt door ver-
keer afneemt. Een goede bereikbaarheid
van Oegstgeest en de Leidse regio is van
groot belang. Dit vraagt om een goede vi-
sie op de verbindingen in de Leidse regio
en daarbuiten, zoals met Schiphol en Den
Haag. Een goed in de omgeving inge-
paste Rijnland Route maakt daarvan deel
uit.

Schiphol en vliegverkeer
Oegstgeest ligt onder één van de druk-
ste aanvliegroutes van ons land. D66 is
voor behoud van de gemeentelijke ver-
tegenwoordiging in CROS of haar op-
volger de Omgevingsraad. Oegstgeest
moet er bij Schiphol op aandringen om
het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol
meer invloed te geven, zodat klachten van
burgers daadwerkelijk navolging krijgen.
Inwoners moeten worden geïnformeerd
over hun rechten en mogelijkheden in re-
actie op overlast van vliegverkeer. D66 wil
dat de gemeenten samen optrekken te-
gen geluidoverlast vanwege het luchtver-
keer van en naar Schiphol. Dat kan het
beste door in het verband van de Omge-
vingsdienst West Holland de geluidsme-
tingen van Sensornet voort te zetten en
de plannen voor een tweede Kaagbaan
kritisch te blijven volgen.

31



Toegankelijk en
transparant
bestuur

32



Toegankelijk en transparant bestuur

D66 meent dat mensen samen de samenleving ‘maken’ en elkaar daarbij versterken. De ge-
meente heeft een faciliterende rol en creëert randvoorwaarden. De huidige financiële situatie
vraagt om creatieve oplossingen. D66 meent dat Oegstgeest alles in het werk moet stellen om in
goede samenwerking tussen inwoners, ondernemers en gemeente tot deze creatieve oplossingen
te komen.

D66 wil:

• betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de be-
stuurlijke besluitvorming

• dat bestuurders en raadsleden verantwoording afleggen aan de inwoners van Oegstgeest
door meer openbaarheid

• verdere digitalisering van dienstverlening, uitbreiding van de openstelling op afspraak en
experimenten met het leveren van diensten aan huis

Verantwoordelijkheid

D66 gelooft in burgerparticipatie en de
zelforganisatie van burgers. Bestaande
initiatieven als Energiek Poelgeest, Ci-
vil Society Club, Dorpslab en ZAAAM
zijn goede voorbeelden van dergelijke ini-
tiatieven. De inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties dienen
met het oog op hun actieve rol goed te
worden geïnformeerd. De bestuurlijke be-
sluitvorming moet eenvoudig toegankelijk
zijn en de gemeente moet de initiatieven
vanuit de inwoners goed kunnen volgen
en ondersteunen. De gemeente moet
voorkomen dat burgerparticipatie en zelf-
organisatie door inwoners leidt tot rechts-
ongelijkheid tussen inwoners onderling.
Bestuurders en raadsleden leggen aan
de inwoners verantwoording af. D66 staat
voor transparantie en is van mening dat
bestuurders en raadsleden hier een be-
langrijke verantwoordelijkheid in hebben.

Dienstverlening en deskundig-
heid
De publieke dienstverlening en informa-
tievoorziening moeten beter in Oegst-
geest. Een inzichtelijke en informatieve
gemeentelijke website is essentieel. D66
hecht aan heldere en ondubbelzinnige
communicatie en makkelijkere gemeente-
lijke regels. Openstelling van burgerza-
ken op afspraak en experimenten met het
leveren van diensten aan huis, zoals het
thuis of op het werk bezorgen van pas-
poorten, juicht D66 toe. De deskundig-
heid van het ambtelijk apparaat is een
belangrijk punt van aandacht, zeker met
de komende decentralisaties en verdere
samenwerking in de regio voor de boeg.
D66 vindt dat noodzakelijke maatregelen
moeten worden genomen om een goede
bedrijfsvoering te waarborgen. D66 is, als
dat financiële voordelen oplevert, voor-
stander van het zoeken naar een sober-
der huisvesting voor de ambtelijke onder-
steuning.
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Samenwerking binnen de Leidse regio

D66 is een groot voorstander van intensievere samenwerking binnen de Leidse regio, dat wil
zeggen tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.
Samen sta je sterker.

Samenwerking biedt kansen op het vlak van zorg, economie en onderwijs, duurzaamheid en
natuur, wonen, winkelen, vrije tijd en recreatie, kansen om de sterke punten in de regio met elkaar
in verbinding te brengen en zo een concurrerende en aantrekkelijke regio te maken. We kiezen
bewust voor de Leidse regio. De gemeenten in deze regio trekken samen op in het kader van
één economische agenda en werken ook op andere gebieden intensief samen. Binnen de regio
beschikt iedere gemeente over eigen sterke punten en heeft iedere gemeente de kans deze verder
te ontwikkelen.

De gemeente werkt nu al op tal van terreinen samen met andere gemeenten. De verwachting is
dat gemeenten de komende jaren nog meer zullen moeten samenwerken. Door de naderende
overheveling van taken in het sociaal domein van de rijksoverheid en provinciën naar de gemeen-
ten en de daarmee gepaard gaande forse kortingen op het beschikbare budget worden gemeen-
ten gedwongen om meer samen te werken. Daarnaast moeten gemeenten rekening houden met
verlagingen van de algemene uitkering van het rijk uit het gemeentefonds. Om de bestaande
voorzieningen zoveel mogelijk overeind te houden, is verdergaande samenwerking met andere
gemeenten in de regio noodzakelijk. Alleen dan kan de gemeente de dienstverlening op peil
houden en maatwerk leveren op beleidsterreinen zoals zorg, onderwijs en huisvesting.

In de komende vier jaar wil D66 de volgende zaken op het gebied van regionale samenwerking
bereiken:

• een intensievere economische samenwerking

• meer samenwerking in het sociale domein

• beperking van het aantal samenwerkingsverbanden

• taken worden zo dicht mogelijk bij de burger uitgevoerd

• betere democratische controle

• openstaan van gemeentelijke herindeling

Intensievere regionale economi-
sche samenwerking

Economie stopt niet bij gemeentegren-
zen. Inwoners van de ene gemeente wer-
ken en winkelen in nabijgelegen andere
gemeenten (en andersom) en als bedrij-
ven zich in de omgeving vestigen, profite-
ren alle gemeenten in de regio daarvan.
Daarom is een intensieve(re) samenwer-
king tussen gemeenten in de regio nodig.

Regionale samenwerking in het
sociaal domein

Om bestaande voorzieningen binnen de
gemeente zoveel mogelijk overeind te
houden, is verregaande samenwerking
met gemeenten in de regio noodzake-
lijk. Door samenwerking kan er efficiën-
ter worden gewerkt en goedkoper worden
ingekocht.
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Beperk het aantal samenwer-
kingsverbanden

De gemeente werkt nu al op tal van terrei-
nen in wisselende verbanden samen met
uiteenlopende gemeenten, bijvoorbeeld
in het kader van Holland Rijnland. D66
vindt deze ‘bestuurlijke spaghetti’ onge-
wenst, niet alleen uit democratisch oog-
punt, maar ook omdat er daardoor on-
nodig kosten worden gemaakt. Er moet
zoveel mogelijk met dezelfde gemeenten
worden samengewerkt, waarbij D66 waar
mogelijk kiest voor de gemeenten binnen
de Leidse regio.

Voer taken zo dicht mogelijk bij
de burger uit

D66 gaat uit van het principe van sub-
sidiariteit: taken worden uitgevoerd op
het niveau waar dat het beste kan. Ta-
ken die op bestuurlijk lager niveau kun-
nen worden uitgevoerd, worden niet op
hoger niveau uitgevoerd. Hoewel D66 in
beginsel kiest voor samenwerking binnen
de Leidse regio, is de schaalgrootte van
deze regio voor sommige beleidsterrei-
nen onvoldoende. Zo zal voor specialis-
tische AWBZ-zorg en voor bepaalde de-
len van de jeugdzorg samenwerking op
een grotere schaal dan de Leidse regio
noodzakelijk zijn en soms zijn ook belan-
gen gelegen buiten de Leidse regio, zo-
als ESA/ESTEC, Flora Holland en zaken
als regionale infrastructuur en veiligheid.

Hiervoor biedt Holland Rijnland een plat-
form waarbinnen gemeenten de ene keer
in de ene samenstelling, dan weer in een
andere samenstelling op een beleidster-
rein samenwerken.

Betere democratische controle
Voor elke regionale samenwerking geldt
voor D66 als uitgangspunt dat er goede
duale democratische controle dient te
zijn: wethouders besturen en geko-
zen volksvertegenwoordigers controle-
ren. Waar dat onder de huidige regel-
geving (onder andere de Wet gemeen-
schappelijke regelingen) nog niet volledig
mogelijk is, zetten wij ons ervoor in om de
democratische controle zo goed mogelijk
te laten plaatsvinden.

D66 staat open voor gemeente-
lijke herindeling
Als gemeenten binnen de Leidse regio
een stap verder willen gaan en onder-
ling een bestuurlijke fusie willen aangaan,
staat D66 daarvoor open. Voorwaarde
hierbij is wel dat aangetoond wordt dat
de nieuwe, grotere gemeente efficiënter
en goedkoper zal kunnen werken en dat
de publieke dienstverlening en de voor-
zieningen tenminste op hetzelfde niveau
blijven. Het karakter en de identiteit van
de bestaande gemeenten hoeft bij sa-
mengaan zeker niet te veranderen: de
sfeer en cultuur van wijken en dorpsker-
nen moet gewaarborgd worden.
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Financiële verantwoording

De financiële uitdaging voor de komende vier jaar is groot. Dat geldt voor alle gemeenten, maar
zeker ook voor Oegstgeest met de tegenvallende grondexploitaties van Poelgeest en Nieuw-
Rhijngeest. Het kabinet is voornemens taken over te hevelen naar de gemeenten (de drie de-
centralisaties of 3D’s): de toekomstige Participatiewet, jeugdzorg en ondersteuning, begeleiding
en verzorging uit de AWBZ worden vanaf 2015 door gemeenten uitgevoerd. De decentralisaties
gaan gepaard met een overheveling van financiële middelen, zij het met een forse korting ten op-
zicht van het huidige budget. Het kabinet gaat er vanuit dat gemeenten deze taken in het sociaal
domein efficiënter kunnen uitvoeren. Verder krijgen gemeenten de komende jaren te maken met
verlagingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en dus met minder inkomsten van
het Rijk. Bezuinigingen zijn daarom onvermijdelijk.

• gezonde gemeentefinanciën en een solide, sluitende begroting

• bezuiningen op basis van keuzes en geen ‘kaasschaaf’

• geen structurele verhoging van de OZB

• actief sturen op Servicepunt71 om potentiële besparingen daadwerkelijk te behalen

• de mogelijkheden van ICT optimaal benutten voor efficiëntere bedrijfsvoering en een be-
tere dienstverlening

Financiële huishouding en ver-
antwoording
D66 streeft naar gezonde gemeentefinan-
ciën. De begroting moet oplossingsge-
richt, sluitend en solide zijn en de continu-
ïteit en de weerbaarheid van de financiën
moeten gewaarborgd worden. D66 steunt
inspanningen om de meerjarenbegroting
van de gemeente opnieuw in evenwicht
te brengen. D66 wil daarnaast blijven in-
vesteren in de toekomst, zoals in onder-
wijs en innovatie. Investeringen en uit-
gaven moeten daarvoor veilig worden ge-
steld en mogen niet worden gebruikt om
lopende tekorten te dichten. De decen-
tralisaties maken het nog belangrijker dat
sprake is van tijdige en inzichtelijke be-
grotingen, financiële discipline en snelle
en deugdelijke verantwoording. D66 vindt
een goed functionerende gemeentelijke
rekenkamer met een sterke positie be-
langrijk en streeft naar een gezamenlijke
rekenkamer binnen de Leidse regio.

Met de decentralisaties krijgt de ge-
meente een veel grotere financiële ver-

antwoordelijkheid en draagt de gemeente
een veel groter financieel risico. Er komt
meer beleidsvrijheid en dat vraagt beter
beheer van de beperkte financiële mid-
delen. Meer ruimte voor lokale invulling
betekent evenwel ook meer behoefte aan
het stellen van heldere kaders en goed
toezicht door de raad, goede financiële
controle en ruimte voor burgers om ver-
antwoording over de onderliggende be-
leidskeuzes te vragen.

De voorstellen in de Perspectiefnota
2014 voor het ontvlechten van de grond-
exploitaties en de exploitatie en ook het
‘opschonen’ van de grondexploitaties zijn
een eerste goede stap in de richting
van verbetering van de financiële stu-
ring van de gemeente. Indien sprake
is van overwaardering van de gronden
in Nieuw-Rhijngeest, dan wil D66 dat
dit transparant wordt gemaakt en op de
grondwaarde wordt afgeboekt. Voor het
MEOB-terrein wordt geen actief grondbe-
leid gevoerd. De gemeente zal dus geen
geld steken in de aankoop van de gron-
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den van het Rijk.

Belastingen en leges
Er vindt geen structurele verhoging van
de OZB plaats. Kosten van leges moeten
inzichtelijk worden gemaakt. D66 is voor
kostendekkende leges, maar het kosten-
dekkend maken moet in de eerste plaats
gebeuren door kosten te verlagen.

Besparingen en bezuinigingen
Dát moet worden bezuinigd, staat vast.
Over de omvang van de bezuinigingen
bestaat nog veel onduidelijkheid. De
exacte uitwerking van de decentralisaties
is nog niet bekend en dat geldt ook voor
de vraag of verdere verlaging van de uit-
kering uit het gemeentefonds aan de orde
zal zijn.

D66 wil dat er keuzes worden ge-
maakt en niet wordt volstaan met de klas-
sieke kaasschaaf. Bepaalde taken kun-
nen goed of zelfs veel beter door de in-
woners zelf worden uitgevoerd. D66 sti-
muleert dat mensen hun ervaring inzet-
ten. Subsidie moet alleen worden ver-
leend aan bewoners en organisaties die
dat echt nodig hebben en voor projecten
die aantoonbaar bijdragen aan een vast-
gesteld doel. Subsidies aan maatschap-
pelijke organisaties die (deels) taken van
de gemeente uitvoeren moeten worden
gehandhaafd, met de aantekening dat de
gemeente altijd op zoek moet blijven naar

de uitvoerders die de beste prijs/kwaliteit
leveren. Goede afspraken en sturing op
de uitvoering van de prestatievelden zijn
van het grootste belang. Een helder en
voor ieder transparant aanbestedingsbe-
leid ondersteunt dat. D66 wil de mogelijk-
heden van ICT optimaal benutten en in-
woners en ondernemers de mogelijkheid
geven hun zaken digitaal af te handelen.
Gemeentelijke programma‘s en projec-
ten hebben zowel visie als zoveel moge-
lijk SMART-geformuleerde doelen. Kos-
tenbesparingen zijn verder mogelijk door
dubbelgebruik van gemeentelijke gebou-
wen en voorzieningen, door uitbreiding
van digitale dienstverlening en door het
samenvoegen van sportaccommodaties.
De gemeente stimuleert dat de burgers
meedenken over besparingsmogelijkhe-
den en met voorstellen komen.

D66 is voorstander van samenwer-
king in zogeheten Shared Services Cen-
tra (SSC’s), zoals Servicepunt71. Dit
leidt tot besparingen en bundelt deskun-
digheid en continuïteit. Op SSC’s moet
actief worden gestuurd en de gemeen-
teraad moet voldoende controle hebben.
Een fusie binnen de Leidse regio zal lei-
den tot schaalvoordelen, een efficiëntere
bestuurlijke inrichting en dus tot kosten-
besparingen. D66 wil dat de gemeente
binnen de Leidse regio maximaal inzet op
het binnenhalen van provinciale, lande-
lijke en Europese subsidies.
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