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Toelichting Fractie D66 Oegstgeest

Over ruim een half jaar mag Oegstgeest een nieuwe burgemeester verwelkomen. Een door de Kroon
benoemde. Met het oog daarop stelt de raad vanavond de profielschets vast.
D66 is verheugd over de aangekondigde kroonbenoeming. De juiste man of vrouw kan uiteraard niet
los worden gezien van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en de uitdagingen waar Oegstgeest
concreet voor staat. Ik wil deze context hier kort schetsen.
Hoewel zaken nu wat beter lijken te gaan, zijn de financiële zorgen zeker niet verdwenen. Met name
de grondexploitaties trekken een zware wissel op de financiën. Maar ook de kosten en risico’s van de
decentralisaties van de jeugdzorg, Wmo en arbeidsparticipatie. Daarnaast heeft D66 zorgen over de
doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en de forse kosten daarvan. Vraag bij dit alles is of de
voorzieningen in Oegstgeest, zoals het zwembad en culturele voorzieningen, het zullen redden.
D66 signaleert dat de inwoners van Oegstgeest veel zaken zelf ter hand nemen. Oegstgeest kent een
actieve gemeenschap, veel vrijwilligers die zich inzetten voor de ander, voor sport, kunst en cultuur.
D66 signaleert ook dat gemeenten steeds meer taken van het rijk op het bord krijgen en een kleinere
gemeente als Oegstgeest meer en meer is aangewezen op samenwerking met andere gemeenten.
Minder grip, verwaterde sturing en controle en een democratisch tekort is hiervan het resultaat.
November 2014 heeft Oegstgeest een klip‐en‐klare keuze gemaakt voor strategische samenwerking
binnen de Leidse regio: Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude vormen ‘de basiscoalitie
voor samenwerking’. Het is een definitieve keuze, in het belang van Oegstgeest én de Leidse regio.
Deze keuze van Oegstgeest is bij de partners in de Leidse regio met instemming begroet. Terecht
constateerde de voorzitter van de raad onlangs dat raad én college de schouders willen zetten onder
het vormgeven van de samenwerking in de Leidse regio. Het licht staat op groen: nú is het zaak om
door te pakken. Vaart moet worden gemaakt met de Toekomstvisie Leidse regio. De raden gaan op
structurele en frequente basis met elkaar in gesprek. De voordelen en kansen die de samenwerking
biedt, moeten zo snel mogelijk worden verzilverd, te beginnen met de ‘quick wins’. De burgemeester
zal bij dit alles een belangrijke rol spelen. Hij of zij neemt de inwoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers, maar ook de ambtelijke organisatie, mee in de ontwikkelingen. De inwoners staan
altijd voorop, uiteindelijk gaat het erom dat de gemeenschap van Oegstgeest toekomstbestendig zal
zijn. In het bijzonder voor het geval dat raden in de Leidse regio zullen besluiten tot opheffing van de
zelfstandigheid ten gunste van een grotere gemeente. Een scenario waarmee D66 terdege rekening
houdt, mits en indien in het belang van de inwoners, organisaties en ondernemers van Oegstgeest én

in het belang van de Leidse regio. Zoals de toelichting bij het raadsvoorstel keuze voor de Leidse
regio vermeldt: ‘als het goed is voor de regio, is het goed voor Oegstgeest en omgekeerd’.
Wat D66 betreft had in de profielschets meer accent gelegd mogen worden op de regio. Op het feit
dat de Leidse regio een van de meest aantrekkelijke werk‐ en woonregio’s van Nederland is. Prachtig
wonen in Oegstgeest, volop kansen voor innovatie, onderwijs en wetenschap in de directe nabijheid.
Een economisch aantrekkelijke regio met investeringskansen. Daar worden de schouders ondergezet.
En gelukkig is er al het een en ander in gang gezet, denk aan de Economische agenda Leidse regio en
mobiliteitsplannen onder de vlag van LAB071. Maar er is nog veel werk aan de winkel.
D66 mist in de profielschets aandacht voor de belangrijke rol die de burgemeester vertolkt naar de
inwoners en in relatie tot de raad. Dit speelt met name in de context van het nieuwe vergadermodel,
waarbij structureel ruimte zal zijn voor ophalen van en uitwisselen met de inwoners en organisaties
van informatie en kennis. De burgemeester denkt in onze optiek actief mee over de rol en houding
van de gemeente bij initiatieven van de inwoners en organisaties, stimuleert nieuwe vormen van
dialoog en samenwerking en bewaakt een gelijk speelveld.
D66 hecht aan een goed voorzitterschap van de raad. In de hoedanigheid van raadsvoorzitter geeft
de burgemeester ruimte aan het debat, maar bewaakt ook het belang van efficiënte vergaderingen.
Hij of zij adresseert knelpunten en probleemsituaties en gaat deze niet uit de weg. De burgemeester
houdt overzicht, bevordert goede verhoudingen, wisselt informatie en inzichten gelijkelijk met alle
partijen en bemiddelt waar nodig.
Al met al is D66 behoorlijk te spreken over de profielschets. We hopen de nieuwe burgemeester, een
aansprekende en aanspreekbare eerste burger én een uitstekende netwerker, februari volgend jaar
te mogen verwelkomen. D66 ziet de toekomst met hem of haar met vertrouwen tegemoet.

