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Hoe verder?

Het College heeft de begroting voor 2017-2020 gepresenteerd. De begroting is opnieuw sluitend maar 
ambitie en visie op hoe het verder moet met Oegstgeest ontbreken .

Vooruitgang

In financieel opzicht gaat het beter, grotendeels dankzij de aangetrokken economie en woningmarkt. Het 
College heeft de wind mee. Maar het is te vroeg om de vlag uit te hangen. Meerdere indicatoren staan nog 
op ‘oranje’. D66 vraagt het College aandacht te houden voor verdere verbetering van de financiën. Wij zien 
echter niets in het vastpinnen op een gewenst schuldniveau want dat zet de zaak ‘op slot’. 

Aandachtspunten

Ook voor de komende jaren zijn er aandachtspunten, zoals de jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Het Sociaal 
Domeinplan veronderstelt dat inwoners mee naar oplossingen zoeken, maar dan moet de gemeente wel 
ruimte bieden. De raad heeft opgeroepen werk te maken van preventie en innovatie, maar daarover valt in 
de begroting niets terug te lezen. De 2e decentralisatie komt eraan: de invoering van de Omgevingswet in 
2019. Dit vraagt veel van de gemeente en intensieve samenwerking met andere gemeenten is een ‘must’. 
Het College heeft informatieveiligheid na het datalek goed opgepakt. Zaak is nu het naleven van de regels.

Doet u mee?

Doet u als inwoner mee? Wordt er naar u geluisterd? D66 vindt dat dit beter kan. De communicatie kan 
beter en het College moet de rol van verbinder/facilitator beter invullen. Het College noemt successen 
zoals de herinrichting van de Klinkenbergerplas. Maar het overleg met de sportverenigingen in De Voscuyl 
zit vast. En ook het overleg met ondernemers  over het MEOB-terrein en met winkeliers over het 
evenementenbeleid verloopt moeizaam. En bent u al gevraagd mee te praten over de openbare ruimte? 
Veel inwoners spannen zich in voor prima ontwikkelingen, nu het College nog. 

Futloos college

De successen in Oegstgeest zijn vooral het resultaat van uzelf en de organisaties in Oegstgeest. Omgang 
met inwoners en organisaties wordt door het College als lastig gezien en het College weet vaak niet wat te 
doen met aangedragen ideeën. Om doelstellingen te bereiken, wordt geleund op de organisaties die voor 
de doelstellingen verantwoordelijk worden gemaakt. D66 wil dat het College samen met u zaken oppakt. 

D66 heeft wél visie

Wij hebben wél een beeld van het Oegstgeest waarin wij over een aantal jaar willen wonen en werken. Het 
is een Oegstgeest dat ecologisch en klimaat technisch duurzaam is, waar de inwoners meepraten en de 
gemeente goed samenwerkt met inwoners en organisaties. D66 heeft de afgelopen jaren diverse 
initiatieven genomen voor een duurzamer Oegstgeest. De urgentie is groot, denk aan het klimaatakkoord 
van Parijs. D66 blijft zich inzetten voor duurzaamheid en klimaatdoelstellingen in de begroting. 

Intensiever regionaal samenwerken of fuseren?

De samenleving verandert in snel tempo. Er komen grote uitdagingen aan. Regionaal denken is noodzaak. 
Wat goed is voor de Leidse regio, is goed voor Oegstgeest en omgekeerd, zo heeft de gemeenteraad 
bepaald. Dat Oegstgeest het op landelijke lijstjes goed doet, is prachtig, maar dat is mede te danken aan de 
nabijheid van Leiden. En Oegstgeest heeft veel met Leiden en de regio. Door de gemeentelijke organisatie 
wordt intensief samengewerkt in de Leidse regio, onder meer in Servicepunt71. Op veel beleidsterreinen 
moet dagelijks met de ‘buren’ worden geschakeld. Hoe efficiënt is dat en hoe zit het met de grip daarop? 
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Oegstgeest blijft kwetsbaar en heeft te weinig schaalgrootte om écht iets te kunnen betekenen. Raad en 
College hebben een constructieve bijdrage geleverd aan de Toekomstvisie Leidse regio 2027. De visie moet 
nu in Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude én Oegstgeest worden vastgesteld. Hoe verder? D66 
sluit geen opties uit. Ook de mogelijkheid van fusie zal moeten worden besproken in de raad én met u. 
Want D66 blijft zich sterk maken voor Oegstgeest!


