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Doormodderen of kiezen voor de toekomst?

Het College van CDA, LO en VVD heeft de begroting voor 2016-2019 gepresenteerd. De begroting is 
sluitend. Maar dat is geen kunst. Belangrijke keuzen worden niet gemaakt, terwijl antwoorden en 
actie nodig zijn: Oegstgeest heeft een schuld die onhoudbaar lijkt, de gemeentelijke organisatie kan 
onvoldoende kwaliteit leveren en de risico’s in het sociaal domein blijven onverminderd groot. 
Ondertussen worden voorzieningen uitgehold: de prijs die de coalitie voor zelfstandigheid lijkt te 
willen betalen. D66 vraagt om een realistische benadering met echte oplossingen.

Schuld
De rekenkamer heeft op initiatief van D66 dit jaar een stresstest uitgevoerd en daaruit is gebleken dat
de financiële positie van Oegstgeest kwetsbaar blijft. Als Nieuw-Rhijngeest is afgebouwd, blijft 
Oegstgeest zitten met een restschuld van circa 60 miljoen euro. En dan mogen er geen tegenvallers 
zijn zoals vertraging van de bouw, oplopende rente of kortingen van de rijksbijdragen. College en 
coalitiepartijen hebben geen antwoord op de vraag hoe Oegstgeest die schuld kan afbouwen en 
kiezen voor meer tijd voor de afbouw. D66 wil onderzoek naar de mogelijkheden om de schuld op 
een verantwoorde wijze terug te dringen naar een houdbaar niveau. Belastingverhoging heeft niet de
voorkeur, zeker niet na de forse verhoging van vorig jaar, maar is voor het behoud van voorzieningen 
of het afbouwen van de schulden bespreekbaar voor D66.

Organisatie
Onderzoek wijst uit dat de gemeentelijke organisatie de vele (extra) taken nauwelijks aankan. Vorig 
jaar is driekwart miljoen euro extra geïnvesteerd ter verbetering van de organisatie. D66 vroeg daarbij
naar een plan van aanpak. Dat is er nooit gekomen en daarom heeft D66 tegen de extra investering 
gestemd. En wat D66 al vreesde wordt bewaarheid: met de extra investering is de basis nog niet op 
orde. Het is zeer de vraag of het College de zaak op orde weet te krijgen. Wat D66 betreft kan het niet
zo zijn dat er op deze manier nog meer geld naar de organisatie gaat ten koste van het 
voorzieningenniveau of voor rekening van de belastingbetaler zonder dat dit tot verbetering leidt. 
D66 kiest voor een andere oplossing: een ambtelijke fusie, dus het integreren van de ambtenaren en 
het management, binnen de Leidse regio. Op deze manier zal er op de langere termijn sprake kunnen 
zijn van ruimte om te werken aan kwaliteit en een goede dienstverlening.

Participatie
‘Het primaat ligt bij het dorp’, aldus het College. Maar dat lijkt toch vooral te betekenen: ‘het dorp 
moet het zelf maar doen’. Het voorzieningenniveau wordt immers verlaagd zonder overleg met u en 
zonder organisaties in hun eigen kracht te zetten. Geld voor begeleiding en vrijwilligers wordt op zak 
gehouden. D66 vindt dat de gemeente pas participatie van de gemeenschap mag verwachten als de 
eigen ondersteunende en faciliterende rol op orde is. De gemeente mag taken niet ‘over de heg 
gooien’. D66 heeft aan het begin van het schooljaar een bijeenkomst georganiseerd met het 
onderwijs- en kinderopvangveld in Oegstgeest. Daaruit bleek dat er behoefte is aan een actievere rol 
vanuit het College. Voor duurzaamheid, bij uitstek een onderwerp waar de gemeenschap over wil 
meedenken en meepraten, heeft het College nauwelijks aandacht.
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Tot slot
Het is tijd voor heldere keuzen voor de toekomst. Voor D66 zijn dat: een keuze voor een ambtelijke 
fusie in de Leidse regio, een echte aanpak van de schulden en een serieuze benadering van 
participatie. Eind september heeft in Oegstgeest een bijeenkomst plaatsgevonden van alle 
raadsleden uit de vijf gemeenten. Wat D66 betreft de opmaat naar een succesvolle samenwerking in 
de Leidse regio en daarmee van een vitale toekomst van de gemeenschap van Oegstgeest. 


