
Begroting: kan anders, moet beter!

 Op 6 november bespreekt de gemeenteraad de begroting voor 2015-2018. Deze 
begroting is opgesteld tegen de achtergrond van grote financiële uitdagingen. 
Tegenvallers bij de ontwikkeling van Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest eisen hun tol en 
daarnaast komen nieuwe taken op het gebied van zorg en arbeidsparticipatie op de 
gemeente af. Omdat de komende jaren geen snelle verbetering zullen laten zien, 
staat het College van CDA, LO en VVD bij deze begroting voor lastige en ingrijpende
keuzes. 

[De keuzes van het College]
Het College ziet twee 'knoppen' om de begroting mee te beïnvloeden.  In de eerste 
plaats de gemeentelijke uitgaven: het voorzieningenniveau, en in de tweede plaats 
de inkomsten: de OZB. 

Op het gebied van de uitgaven kiest het College ervoor om het zwembad, de 
volksuniversiteit, het muziekonderwijs en de scouting niet langer financieel te 
ondersteunen. Ditzelfde geldt voor de sporters. Het College noemt dit ‘het 
overdragen van zorg voor voorzieningen aan de samenleving’. 

Op het gebied van de inkomsten kiest dit College voor een ongekende OZB-
verhoging van maar liefst 20% om de financiële rampspoed te bestrijden. Helaas zijn 
de inwoners bij deze keuzes niet betrokken, zoals D66 graag had gezien en de 
coalitie wel had beloofd.  

De begroting laat ook nog iets anders zien: de dienstverlening aan de 
inwoners staat onder druk vanwege een tekort aan uitvoerende ambtenaren en te 
veel managers. Deze scheve  verhouding staat inmiddels bekend als ‘het waterhoofd
van Oegstgeest’. 

[Wat wij missen]
Naast de keuzes die het College wél maakt, vallen vooral de keuzes die niet 
gemaakt worden op. Zo is er te weinig aandacht voor duurzaamheid en milieu. D66 
wil op dit gebied meer geld, meer initiatief en vooral meer ambitie. Een goede 
overdracht van het beheer van schoolgebouwen ontbreekt eveneens. 

Tot slot valt op dat dit College oplossingen voor de problemen en uitdagingen 
zelden actief zoekt in de regionale samenwerking. Sterker nog, zoals ook de 
Rekenkamercommissie onlangs heeft vastgesteld: Oegstgeest heeft geen visie op 



regionale samenwerking. Daar waar nu al wél wordt samengewerkt, gebeurt dit 
ongericht, suboptimaal en op basis van wantrouwen, waardoor geld en 
democratische legitimatie weglekken en werkelijke voordelen niet worden behaald. 
D66 vindt dat het echt anders kan en beter moet. 

[In het juiste tempo aanpakken ]
D66 geeft geen garantie dat het mogelijk zal zijn alle voorzieningen op het huidige 
peil te laten draaien. Daarnaast is een zekere stijging van de OZB is ook wel te 
rechtvaardigen gezien het feit dat deze in Oegstgeest fors lager is dan het landelijk 
gemiddelde. Desondanks kan het en moet minder draconisch en mét inspraak van 
de inwoners van Oegstgeest. Afbraak van voorzieningen en dat als 
participatiesamenleving verkopen, daar ziet D66 niets in.  

D66 ziet dat veel Oegstgeestenaren actief betrokken zijn bij organisaties en 
activiteiten. Al deze vrijwilligers maken de participatiesamenleving. Door subsidies 
zonder overleg te stoppen, vervreemdt het College zich van de samenleving. 
Subsidies moeten erop gericht zijn organisaties en projecten op termijn zoveel 
mogelijk op eigen benen te laten staan. Dat kan alleen in samenspraak tussen 
gemeente en de inwoners achter deze activiteiten en door een gezamenlijk plan van 
aanpak.

[Het regionale perspectief]
D66 is verheugd dat het College op 17 oktober heeft laten weten te kiezen voor de 
Leidse regio als strategische partner, iets waar D66 altijd voor heeft gepleit. Wij 
hadden deze keuze liever eerder gezien. Dan was er nu een integrale behandeling 
van begroting en strategische partnerkeuze mogelijk geweest. Door intensief samen 
te werken kunnen kosten worden bespaard. Bovendien vergroot dit de kans dat 
voorzieningen als zwembad Poelmeer en het muziekonderwijs kunnen worden 
behouden. Als een regionale visie op ruimte en economie mogelijk is, waarom dan 
niet op sport- en cultuurvoorzieningen? Daarnaast is het hard nodig met de Leidse 
regio samen te werken om de decentralisaties het hoofd te kunnen bieden.

[De mislukte reorganisatie]
Wat betreft het ambtenarenapparaat is D66 duidelijk. De met veel tamtam 
doorgevoerde reorganisatie is jammerlijk mislukt. In plaats van nu nieuwe 
ambtenaren aan te nemen, moet eerst het ‘waterhoofd’ worden aangepakt. Inwoners 
hebben helemaal niets aan al die managers, die wel veel geld kosten. Met minder 
leidinggevenden ontstaat meer ruimte voor de ambtenaren die nodig zijn om de basis
op orde te krijgen en de dienstverlening op peil te houden.

[Anders en beter]
Het kan dus anders en het moet beter. Dat geldt ook voor de houding van dit 
College. Het College veroorzaakt irritatie – onder andere bij zwembad Poelmeer, 
basisschool Het Dok, de gemeenteraad en in de regio. De houding laat zich  
beschrijven als defensief en naar binnen gericht. De communicatie is rommelig en 



ontijdig, zoals in het geval van de aankondiging van het sluiten van het zwembad. 
D66 wil een gemeentebestuur dat juist actief de samenwerking zoekt met inwoner, 
ondernemers en de regio om problemen het hoofd te bieden. 

Ondanks de sombere financiële vooruitzichten ziet D66 juist mogelijkheden: D66 is 
actief op zoek naar positieve en slimme manieren om de problemen op te lossen 
zonder de gemeente op kosten te jagen. D66 zal zich inzetten voor het behoud van 
zwembad Poelmeer en voor een meer geleidelijke afbouw van subsidies in 
samenspraak met de organisaties. Wat betreft de zorg en arbeidsparticipatie houdt 
D66 de vinger aan de pols bij het bereiken van meer efficiëntie, met behoudt van 
kwaliteit en met respect voor een ieders privacy. En D66 zal werken aan het optimaal
benutten van de kansen en mogelijkheden in de Leidse regio, in het belang van 
Oegstgeest.

De D66-fractie Oegstgeest
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