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Hoe verder? 

 

Voorzitter, 

Vandaag staat voor mij 1 vraag centraal: hoe gaan we verder met Oegstgeest? We hebben de 

begroting voor 2017-2020 ontvangen. Geen slechte begroting. Er zijn duidelijke verbeteringen, 

zowel qua inhoud, als qua vorm. Het toevoegen van beleidsindicatoren en kengetallen heeft 

de begroting leesbaarder gemaakt. De raad krijgt beter inzicht in de financiën en kan, mits 

straks ook álle kengetallen kenbaar zijn, zijn controlerende taak beter uitvoeren.  

Maar er ontbreekt ook iets. Een begroting is slechts een financiële weergave van de plannen 

die het college voor de gemeente heeft. Maar helaas lijken deze plannen er niet te zijn. Deze 

begroting is dus ook niets meer dan een huishoudboekje. Een sluitend huishoudboekje 

weliswaar, maar geen visie op de toekomst. Er is niet zo veel om het mee eens of mee oneens 

te zijn. Waar willen het college en de coalitie met Oegstgeest naar toe? Die vraag bleef bij de 

perspectiefnota onbeantwoord, en met deze begroting is dit nog steeds een groot vraagteken.  

Wij willen een visie op de toekomst: een plan voor Oegstgeest! Wij weten wat we willen en 

durven hiervoor te staan. Helaas lijkt de coalitie het lef niet te hebben om ook knopen door 

te hakken. Oegstgeest mag dan een kleine beheergemeente zijn, dat betekent niet dat er geen 

enkele ruimte voor ambitie meer zou zijn. Wíj willen ambitie op het gebied van duurzaamheid, 

ambitie in het samenwerken met onze inwoners én een ambitieuze rol voor Oegstgeest in de 

regio. 

We bespreken hier een begroting, daarom een aantal opmerkingen over hoe we financieel 

verdergaan met Oegstgeest. Immers, voor ieder beleid geldt dat het alleen kan worden 

uitgevoerd als de financiën op orde zijn.   

De tekst bevat ronkende taal over een deugdelijke begroting, maar is dit ook allemaal terecht? 

Er is herstel, dat moge duidelijk zijn, maar dit is vooral het gevolg van een aantrekkende 

woningmarkt, een sterkere economie en verbeterde rijksfinanciën. Het college heeft de wind 

in de rug en heeft dit om weten te zetten in een betere financiële situatie voor ons dorp. Er 

lijkt een structureel evenwicht te zijn gevonden en herstel van de schuldpositie wordt voorzien. 
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Maar er blijven zorgen. Wanneer je de paragraaf over de kentallen leest, dan voel je toch 

ongemak: netto schuldquota onvoldoende, solvabiliteit onvoldoende, woonlasten 

onvoldoende, grondexploitatie te hoog.  Waarom worden nog geen maatregelen voorgesteld 

om de motie schuldreductie uit te voeren? Waarom moet dit wachten tot de jaarrekening 

2016? Er is licht aan het eind van de spreekwoordelijke tunnel voor de gemeentefinanciën, nu 

is het tijd om door te pakken.  

Duurzaamheid 

Duurzaamheid heeft vele invalshoeken, sociaal, ecologisch, economisch, financieel. Duurzame 

financiën zijn belangrijk voor een gemeente. Het is ook de meest tastbare vorm van 

duurzaamheid, en degene met de meest directe resultaten voor het gemeentebestuur. Als de 

begroting niet op orde is, dan merken we dat op het gemeentehuis direct. Maar juist hier loert 

het gevaar. De andere duurzaamheidsvraagstukken worden immers ondergesneeuwd. 

Klimaatverandering en milieuproblematiek zijn de grootste uitdagingen van onze tijd. Vorig 

jaar sloot de wereld in Parijs een ambitieus klimaatakkoord, maar het echte werk moet nog 

beginnen. Onze economie moet circulair worden, onze energieconsumptie moet omlaag en 

onze energieproductie moet hernieuwbaar. Allemaal onderwerpen waar wij in ons dorp 

concrete resultaten kunnen boeken. Wij kunnen in Oegstgeest niet de problemen van de 

wereld oplossen, maar wij kunnen wel ons steentje bijdragen. D66 heeft een initiatiefvoorstel 

ingediend om Oegstgeest een robuust duurzaamheidsbeleid te geven. Helaas heeft de raad 

dit initiatief afgewezen. Bij deze begrotingsbehandeling dienen wij daarom een motie 

duurzaamheid in om toch tenminste een deel van onze doelstellingen te bereiken. Laat ik 

duidelijk zijn: wat D66 betreft is dit nog niet genoeg! Maar als de raad hiermee kan instemmen, 

dan zien we dat in ieder geval als een kleine stap voorwaarts. 

Nu investeren in duurzaamheidsbeleid biedt volop kansen. Onze bevolking is enthousiast, 

vindingrijk en relatief welvarend, initiatieven zijn er genoeg. De gemeente moet het vliegwiel 

zijn voor duurzame ontwikkeling in onze regio. Duurzaamheid is niet alleen milieubeleid, maar 

betreft ook andere zaken, zoals eerlijke handel. Wij dienen dan ook een motie in om van onze 

gemeente een Fairtrade Gemeente te maken. Een project waarbij gemeente, inwoners, 

organisaties en ondernemers in het dorp zich committeren aan eerlijke handel en Fairtrade 

producten. Een mooi voorbeeld van participatie én duurzaamheid. 
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Ambitieus duurzaamheidsbeleid, met inwoners, bedrijven en buurgemeenten, is nodig. Het is 

een kans voor Oegstgeest en een morele verplichting jegens onze kinderen.  

Samenwerken met inwoners 

Samen met onze inwoners moeten we de uitdagingen van onze tijd aanpakken. Van grote 

uitdagingen zoals klimaatverandering, tot kleine uitdagingen zoals de nieuwe inrichting van 

de Klinkenbergerplas.  Afgelopen jaar is de samenwerking met onze inwoners verbeterd, zij 

het met de nodige horten en stoten. Het kost tijd, voor de gemeente én voor de gemeenschap, 

om te wennen aan een andere manier van werken. De discussies rond het plan voor de 

Klinkenbergerplas zijn hiervan een voorbeeld. Het is straks aan het gemeentebestuur om het 

vervolg van dit proces te managen en het proces te evalueren. Zijn alle partijen gehoord, zijn 

alle belangen meegenomen en tegen elkaar afgewogen? Wat ging goed en willen we herhalen? 

Wat kan verbeterd worden en hoe gaan we dat anders doen? Hoe dan ook prima dat het 

college een start heeft gemaakt met inspraak van en samenwerking met inwoners. We gaan 

er nu vanuit dat het verbeteren van deze trajecten de hoogste prioriteit heeft van het college.   

Soms schiet de gemeente nog ronduit tekort. De situatie van K&O is nog steeds zorgwekkend. 

Dergelijke organisaties spelen een belangrijke rol in de sociale cohesie van onze gemeenschap. 

Waar is de beloofde zachte landing? De gemeente moet met de inwoners meedenken, 

innovatie stimuleren en duidelijke kaders stellen. In de begroting missen we de door de raad 

gevraagde maatregelen ter bevordering van preventie en innovatie in het sociale domein. In 

mei is hier met de motie ‘Richting aan transformatie’ door de raad unaniem om gevraagd. Wij 

dienen nu een amendement in om dit in de begroting op te nemen.   

De begroting spreekt over het uitvoeren van de sportnota, maar voorlopig heeft de raad deze 

nog niet vastgesteld en lijken gemeente en de sportfederatie grote onenigheid te hebben. Wij 

balen ervan dat dit lange proces, op zo’n vervelende manier tot stilstand is gekomen afgelopen 

september. Na een goede start, trokken college en ambtenaren zich terug in het 

gemeentehuis en bleef het lange tijd stil. Deze sportnota zou hét voorbeeld van co-creatie 

worden van dit college, maar bij het doornemen van het eerste concept lagen wethouder en 

de mensen van de sportfederatie overhoop over de cijfers.  

De sportverenigingen hebben een in potentie goed plan voor de Voscuyl. De gemeente krijgt 

het niet voor elkaar om het financiële verhaal erbij in orde te krijgen en het kost allemaal erg 
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veel tijd. Dit is voor burgers demotiverend en het belemmert participatie! In de begroting is 

nog geen geld vrijgemaakt voor het uitvoeren van de sportnota. Wij vinden dit vreemd, we 

weten allemaal dat er geïnvesteerd moet gaan worden, laten we hier dan ook eerlijk over zijn: 

tegen elkaar en tegen het dorp. Wij dienen een amendement in om dit te regelen. We zetten 

alvast een bedrag klaar, de exacte uitwerking komt in de definitieve sportnota. 

Het is onze wens dat gemeente en sportfederatie uiteindelijk een gezamenlijk gedragen 

sportnota naar de raad sturen. Een nota waarin men het in ieder geval over de basis eens is, 

waarin de gemeente en de verenigingen elkaar vinden. Bij voorkeur zien wij een aantal 

scenario’s uitgewerkt waarbij de betrokken partijen verschillende voorkeuren kunnen hebben.  

Dan kan de raad daarna een definitieve keuze maken. Dát is echte burgerparticipatie. Wij 

willen van de gemeente zien dat men het ook echt kan, juist ook op lastige vraagstukken. 

Regio  

Een belangrijk vraagstuk is dat van de toekomst van de gemeente. En juist ook hierbij is 

burgerparticipatie van belang. Hoe gaan we verder met Oegstgeest? Laten we daarover het 

gesprek aangaan met onze inwoners.  

Onze samenleving verandert in hoog tempo. Er komen nog grote uitdagingen op ons af. Het is 

cruciaal dat we regionaal denken. Oegstgeest doet het op de landelijke lijstjes goed. We zijn 

een van de beste woongemeenten van Nederland. Maar dit is mede te danken aan de 

nabijheid van Leiden. Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude én Oegstgeest vullen 

elkaar aan, versterken elkaar. Door de gemeentelijke organisatie wordt al intensief in de 

Leidse regio samengewerkt, bijvoorbeeld via Servicepunt71. Op steeds meer beleidsterreinen 

moet dagelijks met de buren worden geschakeld. Denk ook aan de volgende decentralisatie 

die alweer op ons afkomt, de Omgevingswet. Hoe efficiënt is dat dagelijkse schakelen met de 

buren, hebben we daar als raad en inwoners nog grip op? Hebben we voldoende te zeggen 

over onze regio? En hoe ziet onze gezamenlijke toekomst eruit? Hoe behartigen we de vele 

belangen van onze regio binnen de Randstad en daarbuiten? We hebben een eerste en 

belangrijke constructieve stap gezet met het vaststellen van de Toekomstvisie Leidse Regio 

2027. Maar hoe gaan we verder?  

D66 wil het gesprek hierover voeren. Hier in de raad, maar vooral ook in het dorp, met onze 

inwoners. Oegstgeest blijft een kwetsbare gemeente en we missen de schaalgrootte om écht 
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iets te kunnen bereiken. D66 wil een open gesprek over de toekomst van Oegstgeest in de 

regio. Onze inwoners hebben recht op die dialoog en nu is het moment daarvoor. We zitten 

in een belangrijk proces en we kunnen koers zetten. In het gesprek moeten álle opties voor 

intensievere samenwerking aan de orde komen, óók de mogelijkheid van fusie. Sterker, wij 

denken dat een fusie hele goede kaarten heeft. Wat D66 betreft is de discussie over een fusie 

vandaag geopend. Want D66 heeft hart voor Oegstgeest en blijft zich sterk maken voor 

Oegstgeest. 

Afsluitend 

Voorzitter, 

De begroting herstelt zich, de zwaarste tijd lijkt achter ons te liggen. We zijn er nog niet: de 

schuld is nog te hoog en teveel indicatoren staan nog op rood of oranje. Wij willen een visie, 

hier in Oegstgeest, op hoe we samen met onze inwoners de toekomst tegemoet treden. We 

willen weten welke koers moet worden gezet, we willen koers zetten. 

Duurzaamheid heeft onverminderd onze aandacht. Het college moet de kansen die er liggen 

grijpen en wij moeten hier in Oegstgeest onze verantwoordelijkheid nemen. Ja, duurzaamheid 

heeft soms een kostencomponent, maar biedt vooral veel kansen.   

De ideeën van inwoners en organisaties moeten serieus worden genomen en de gemeente 

moet daadwerkelijk een meedenk- en meewerkkracht zijn. Wij verwachten op korte termijn 

een fatsoenlijke sportnota met een gedegen financieel verhaal, de inwoners hebben lang 

genoeg gewacht! 

Oegstgeest is thuis in de Leidse regio en daar ligt onze toekomst. Maar de vraag is in welke 

vorm. Hierover willen wij met het dorp in gesprek. Een echt gesprek, met aandacht voor alle 

opties, dus ook voor een fusie. De discussie over een fusie is, als gezegd, vandaag geopend. 

Ik dank u wel. 


