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Programmabegroting 2019-2022:

“Groen, sterk en betrokken”
Het college van burgemeester en wethouders
heeft de concept-Programmabegroting 20192022 aangeboden aan de gemeenteraad.
Het college heeft in deze eerste
programmabegroting het coalitieakkoord
2018-2022 verwerkt. De begroting is meerjarig
sluitend en laat de doelstellingen en plannen
van de gemeente voor de komende vier jaar
en de ﬁnanciële vertaling daarvan zien. De
programmabegroting wordt donderdag
1 november besproken in de gemeenteraad
en als het goed is, vastgesteld op dinsdag
6 november 2018. U bent van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn, maar de
vergaderingen zijn ook live te volgen via
www.gemeenteraad.oegstgeest.nl. De
complete concept programmabegroting is te
vinden op www.oegstgeest.nl/begroting2019.
Wethouder financiën Matthijs Huizing: “Hoewel
deze begroting meerjarig sluitend is, blijft het
belangrijk om goed op de kosten te letten en

Vergaderingen
De begrotingsvergaderingen vinden plaats
op donderdag 1 november en op dinsdag 6
november. De vergaderingen beginnen om
19.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om
hier bij aanwezig te zijn.

zo nodig bij te sturen. We moeten strak aan de
wind blijven zeilen, zoals dat heet. Er is weinig
ruimte voor nieuw beleid. De gemeente heeft
immers te maken met een aantal onzekerheden
en mogelijk extra kosten die invloed gaan
hebben op de financiën. Voorbeelden hiervan
zijn: het stijgende gebruik en hogere kosten
van jeugdzorg en de Wmo en de kosten
voor verbetering van onderwijshuisvesting.
Uitgangspunt is dat Oegstgeest een mooi dorp
is om te wonen, te werken en te leven en dat dat
ook in de toekomst zo moet blijven. Het college
wil daarom de kernkwaliteiten van Oegstgeest
niet alleen behouden, maar verder versterken.
En ook dat kost geld. Hoe we dat denken te gaan
doen, komt in deze begroting terug.”
Woonlasten voor inwoners stijgen licht
Wat betekent deze begroting voor de lokale
lasten en dus voor u als inwoner? In 2019
wordt de OZB met het inflatiepercentage
verhoogd. De afvalstoffenheffing stijgt, maar de
rioolheffing daalt. Daardoor is een gemiddeld
gezin iets meer dan 2 procent meer kwijt aan
woonlasten per jaar. Het college wil stappen
zetten om de bouwleges, het bedrag dat iemand
betaalt voor de verwerking van bijvoorbeeld
een bouwvergunning, kostendekkend te maken.
Dat is nu nog niet zo, waardoor de kosten voor
de afhandeling van vergunningaanvragen uit
de algemene middelen worden betaald en
dus eigenlijk door alle inwoners en bedrijven
worden opgebracht.

Van links naar rechts: Jan Nieuwenhuis, Huri Sahin, Emile Jaensch en Matthijs Huizing.
Van afval naar grondstof
Oegstgeest schaart zich achter de
landelijke ambitie om meer dan 75% van
het huishoudelijke afval te scheiden en de
hoeveelheid restafval te verlagen tot minder
dan 100 kg per inwoner. In 2019 gaat de
gemeente samen met de inwoners op zoek naar

de beste manier om dit te bereiken.
Ook gaat de gemeente in gesprek met scholen
en sportverenigingen om te onderzoeken hoe
jongeren bewuster gemaakt kunnen worden op
het gebied van afvalscheiding.
vervolg op pagina 4
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€ 56.494.000

NATUUR EN LANDSCHAP € 6.040.000

Zoals: • Onderhoud openbaar groen en water
• Werken aan lokale omgevingsvisie Oegstgeest
• Bomenverordening
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INKOMSTEN GEMEENTE OEGSTGEEST
HET RIJK
€ 30.888.000
Algemeen deel
Overig

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
€ 14.959.000
€ 26.666.000
€ 4.222.000

ONTREKKINGEN AAN RESERVES
€ 3.598.000

OZB
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Hondenbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting
Leges
Marktgelden

VERKEER EN INFRASTRUCTUUR € 4.058.000

Zoals: • Verdere ontwikkeling Nieuw-Rhijngeest
• Aanpassen diverse kruispunten en wegen
• Vaststellen integraal waterketenplan

€ 6.511.000
€ 2.763.000
€ 2.372.000
€ 107.000
€ 1.742.000
€ 201.000
€ 1.222.000
€ 41.000

OVERIGE INKOMSTEN
€ 7.250.000
Huren/pachten, grondexploitaties, dividend,
subsidies
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5.
€ 5 6 . 69

Aandacht voor jeugdzorg en preventie
Uitbreiding basisschool Het DOK
Participatie in maatschappij bevorderen
Minimabeleid
Bevorderen vrijwilligerswerk
Veilige woon-werk- en leefomgeving
Modernisering De Voscuyl
Dementievriendelijk Oegstgeest

BESTUUR € 3.889.000

Zoals: • Verkiezingen Provinciale Staten, Europees Parlement,
Waterschap
• Regionale samenwerking met behoud zelfstandigheid
• Versterken servicenormen
• Duurzaamheidsbeleid (bv. bevorderen energiebesparing)
• Aandacht voor wijze inzameling huishoudelijk afval
P6

OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING
EN VENNOOTSCHAPSBELASTING € 7.511.000

Zoals: •
•
•
•

BEGROTINGSOVERSCHOT € 201.000

Doelgroepenbeleid bij woningbouw
Fairtrade gemeente
Ondersteuning lokale ondernemers
Faciliteren ontwikkeling ‘De Boeg’ en Bio Science Park

SOCIALE INFRASTRUCTUUR € 26.253.000

Zoals: •
•
•
•
•
•
•
•
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WONEN EN ECONOMIE € 8.121.000

Zoals: •
•
•
•
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Verder samenwerking bedrijfsvoering Leidse Regio
Versterking informatiebeveiliging
Aandacht voor privacy
Digitaliseren archief

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN € 271.000

STORTING RESERVES € 351.000

Algemene beschouwingen

Goede zorg blijft
De Rijksbijdragen voor jeugdzorg, WMO en
participatie blijken ook in de komende periode
onvoldoende. Ondanks de groeiende tekorten met name in de jeugdzorg - is goede zorg bij de
coalitie in goede handen. Extra geld komt
beschikbaar voor preventie om “erger te
voorkomen” en op termijn hogere kosten te
vermijden. Ook is er extra aandacht voor
eenzaamheid.

Meer informatie? Reageren?
www.facebook.com/VVDOegstgeest
http://oegstgeest.vvd.nl

Bereikbaarheid

We blijven investeren in de toekomst van ons mooie
dorp: o.a. in verduurzaming, veiligheid, bereikbaarheid,
mooie (sport-)voorzieningen en behoud van groen.
Tegelijk is de begroting structureel sluitend vanaf 2020
bij een gelijkblijvende belastingdruk. Een begroting dus
om trots op te zijn. Door gewoon te doen. Oegstgeest
is één van de meest aantrekkelijke gemeenten van
Nederland. Als VVD willen we samen met u Oegstgeest
nog mooier maken!

Oegstgeest sterk
veilig en groen!

Toenemende verkeersdruk door een
aantrekkende economie, ontwikkeling van de
Boeg en een stijgend inwonertal in combinatie
met grote infrastructurele werkzaamheden in de
regio kunnen invloed hebben op de
bereikbaarheid van Oegstgeest . Regionale
samenwerking is belangrijk. De VVD vindt goede
ontsluiting essentieel, zonder dat dit ten koste
gaat van bewoners. Daarom wordt bijvoorbeeld
ingezet op goede oplossingen voor bijvoorbeeld
de Dorpsstraat, maar ook het parkeren bij de
Voscuyl.

Veiligheid
Veiligheid is voor de VVD een belangrijk onderdeel
van het aantrekkelijk houden van Oegstgeest : Een
veilig Oegstgeest is een fijn Oegstgeest! In de
afgelopen periode is het aantal high impact crimes
gedaald. Toch voelt zo’n 40% van de inwoners
zichzelf wel eens onveilig. Dit percentage moet
omlaag. Naast het tegengaan van woninginbraken
en overvallen is ook het voorkomen en bestrijden
van cybercrime en babbeltrucs in de komende
periode een speerpunt van de VVD. “Een veilig
Oegstgeest is een fijn Oegstgeest”

Schuld
In de afgelopen jaren is door de VVD ingezet op
schuldreductie. Ondanks toenemende lasten in de
zorg, het op termijn wegvallen van precarioinkomsten en onderhoud aan onze scholen is het
gelukt om ook voor de komende periode weer een
sluitende begroting te presenteren, zonder
lastenverzwaring voor de inwoners. De VVD zet in
op een verdere daling van de te hoge
gemeenteschuld. Dit is opgenomen in het
coalitieakkoord. Zo blijft Oegstgeest ook financieel
toekomstbestendig.

Vlnr. Marcus Rolloos, Sven Spaargaren, Inge Oosterhuis, Eric Bouw en
Edgard Creemers

Struisvogelpolitiek
Over het algemeen maken
mensen zich niet heel
druk over gemeentelijke
begrotingen. Zolang de
belastingen niet omhoog
gaan, vindt men het
doorgaans wel goed.
Zo heeft ook de coalitie gedacht. Met creatief
boekhouden – en het weglaten van veel
bedragen – ligt er weer een sluitende, maar
nietszeggende begroting. “Wie dan leeft, die dan
zorgt”, is het motto van deze coalitie.
Het coalitieakkoord is leidend geweest bij
deze begroting. Dat zijn afspraken tussen
de coalitiepartijen VVD, CDA en PrO. De
oppositiepartijen zijn hier op geen enkele
manier bij betrokken geweest.

Rond de verkiezingen zijn er heel gekke dingen
gebeurd. Financiële verkenningen en de
uitkomsten van de werkgroep schuldreductie
werden “vertrouwelijk” verklaard, waarmee de
ernst van de financiële situatie werd toegedekt.
Mogelijke oplossingsrichtingen werden
geïnventariseerd, maar niet in openbaarheid
besproken. Een hoog realiteitsgehalte hadden
ze overigens niet. De schuldpositie nog steeds
gevaarlijk hoog.
Er zijn inmiddels al wat winstwaarschuwingen
afgegeven: de kosten voor de Jeugdzorg gaan
door het plafond en Leiden heeft aangegeven
niet langer voor de kosten van Oegstgeest
op te willen draaien. Het zorgt voor een extra
jaarlijkse tegenvaller van 500.000 euro.
Eerder dit jaar lag er een goede Perspectiefnota.
Tot stand gekomen – na het voortijdig vertrek

Na het mooie verkiezingsresultaat en dankbaar voor de steun die we kregen,
zijn de nieuwe CDA-fractie en de CDA-wethouder Zorg, Sport, Economie,
Groenbeleid, Verkeer en Burgerparticipatie de afgelopen maanden aan de slag
gegaan met plannen voor een nog beter Oegstgeest. We beloofden om ons de
komende jaren in te blijven zetten voor een zelfstandig dorp in een sterke regio.
Voor een dorp met gezonde financiën, zodat we kunnen blijven investeren in
groen, zorg en sport. Voor een dorp waarin inwoners hun grijze afvalbak houden
en eenzaamheid wordt aangepakt. In het nieuwe begrotingsjaar gaan we hier
graag met veel energie aan werken.

van wethouders Tönjann en Den Boer – door
inspanningen van organisatie, resterende
wethouders en burgemeester. Dat was
een realistische nota met een aantal grote
uitdagingen. Maar kennelijk niet gedragen door
VVD en CDA.
In die Perspectiefnota werd er veel
geld uitgetrokken om het niveau van de
onderwijshuisvesting op een acceptabel peil te
brengen. Dat ging om forse bedragen: totaal 30
miljoen euro, waarvan 15 miljoen in de huidige
collegeperiode. Maar deze coalitie veegt de
Perspectiefnota van tafel en steekt de kop in
het zand. Ze heeft die onderwijsmiljoenen weer
grotendeels uit de begroting gehaald.
Conclusie: deze begroting is niet solide. De
schuld wordt onvoldoende teruggebracht.
Bedragen worden weggelaten. Dekking

vindt decoalitie door de precarioreserve leeg
te trekken en te hopen op een efficiënter
rioolbeheer. Plannen daarvoor zijn er nog
niet. Deze coalitie ziet wel waar het schip
strandt. Kort en goed: deze coalitie bedrijft
struisvogelpolitiek.

3) Uitstekende zorg voor jong en oud
Het CDA wil in 2019 de zorg voor Oegstgeestenaren verder versterken. Wij willen
dat senioren in staat worden gesteld om lang zelfstandig thuis te wonen, dat kinderen
en jongeren met problemen snel worden geholpen tegen een acceptabele prijs en dat
meer ingezet wordt op preventie en innovatie. Er komt een lokaal preventieakkoord
en een actieplan Eenzaamheid. Ook maken we werk van het voorkomen van
problematische schulden. Mensen met een kleine portemonnee worden ondersteund,
zodat zij deel kunnen nemen aan onze samenleving.

1) Financiën verder op orde
In 2014 had Oegstgeest een schuld van meer dan €100 mln. Die is nu, dankzij
solide beleid en de aantrekkende woningbouw, gehalveerd. Oegstgeest heeft
een gezond huishoudboekje en een evenwichtige begroting. De OZB stijgt
niet meer dan de inflatie. Het CDA wil de gemeenteschuld blijven aflossen.
Op die manier is er ook in de toekomst - als de rente stijgt - geld voor sport,
zorg en groen en kunnen we noodzakelijke investeringen, in bijvoorbeeld
schoolgebouwen, dragen.

4) Samen werken aan een sterke regio
Het CDA Oegstgeest wil de komende jaren nog beter samenwerken met Leiden,
Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. Als deze gemeenten bijvoorbeeld op het
gebied van infrastructuur, economie en duurzaamheid verantwoordelijkheid delen,
dan profiteren inwoners in al deze gemeenten. Eindverantwoordelijkheid over keuzes
op het terrein van groen en wonen in ons dorp wil het CDA in Oegstgeest houden. Zo
blijven Oegstgeestenaren optimaal betrokken bij hun leefomgeving én versterken we
samen onze regio.

2) Door met investeren in sport
Na de realisatie van het zwembad en Park Overveer is er de afgelopen
maanden door verenigingen en vrijwilligers hard gewerkt aan Sportpark De
Voscuyl. Het CDA wil verenigingen ook in 2019 steunen en versterken. Er zijn
goede afspraken nodig over huur en subsidies, waardoor sportverenigingen
ook in de toekomst kunnen bloeien. We stimuleren de maatschappelijke
inzet van verenigingen op het gebied van onderwijs, zorg, senioren- en
minimabeleid.

5) Groener dorp
Het beter scheiden van afval is een goede zaak. Oegstgeestenaren
behouden hun grijze afvalbak aan huis; er komen geen dure
wijkcontainers waar mensen hun vuilniszak naartoe moeten
brengen. We investeren in extra bomen en zorgen dat
beeldbepalende bomen zoveel mogelijk behouden blijven.
Daarnaast komt er een fonds van waaruit inwoners geld kunnen
lenen voor energiebesparende maatregelen aan hun huis.

Watze Mandema

Pedro van Gessel

Ingrid van Dillen

Tobias van der Hoeven

Eibert-Jan van
BlitterswijkHoeven

Rick van den Brink

Algemene beschouwingen

Niet doorschuiven maar werken
aan een sterker Oegstgeest
D66 leest vol verbazing de nieuwsberichten:
Oegstgeest schuift investeringen voor zich uit.
We hopen dat de zorgkosten over een paar
jaar onder controle zijn. De onvermijdelijke
investering in de onderwijshuisvesting zit nog
niet in de begroting. Omdat de uitgaven in
2019 wel stijgen kan de gemeenteschuld (nog)
niet verder dalen.

Zorgen om voorzieningen in het dorp
D66 snapt dat alle voorstellen drie keer
omgedraaid zijn bij de totstandkoming
van deze begroting. Ook wij zijn voor een
verstandig financieel beleid. Maar is dit een
structurele oplossing? Gaan we in Oegstgeest
de komende 20 jaar alle investeringen voor
ons uitschuiven in de hoop dat er dan wel
ruimte ontstaat om de schuld af te lossen?
Ook als het voorzieningenniveau daarmee
langzaam blijft wegzakken? Voor D66 is dat
onacceptabel. Wij zijn tegen het uitkleden
van voorzieningen zonder een duidelijk
toekomstperspectief hoe Oegstgeest er
daarmee beter uitkomt!

Kansen voor de toekomst
D66 is tevreden over de uitwerking van het

werkprogramma voor het nieuwe college.
Zoals een ambitieuze duurzaamheidsagenda.
Wij pleiten al langer voor een trekkersrol voor
Oegstgeest. Verder zijn we blij met het actieplan
eenzaamheid en het preventieakkoord in
de zorg, D66 ziet graag dat dit in een breed
gesprek met inwoners en maatschappelijke
partners vormgegeven wordt. We verwachten
ook veel van het faciliteren van initiatieven uit
het dorp en een betere communicatie rond
ingrijpende veranderingen in wijken.

Samenwerken in de regio
‘We willen grip krijgen op regionale
samenwerking’ zegt het college in de
begroting, maar in de praktijk staan we aan
de zijlijn bij besluiten over de jeugdzorg en de
regionale omroep. We moeten verder en ons
opstellen als een serieuze partner. De prijs van
stilstand is simpelweg te groot.

Plannen uitvoerbaar?
Het nieuwe college heeft veel plannen. Er zal
in 2019 druk komen te liggen op het ambtelijk
apparaat om deze uit te werken. Maar zijn er
daarna wel genoeg financiële middelen om
aan de slag te gaan? Dat is de grote vraag.

te nemen aan een activiteit in de bibliotheek.
Daarom ook zetten we in op schuldhulpverlening, zodat Oegstgeestenaren die het
moeilijk hebben niet door onnodige regels
verder de schulden in worden gebracht.
Sociaal, duurzaam en open. Daarmee heeft
Progressief Oegstgeest om uw stem gevraagd
en daarmee zijn we de coalitie met VVD en CDA
aangegaan. Dat is af te lezen aan de begroting
voor 2019 en verder.
Sociaal
Ons dorp is een sociaal dorp. Daarom breiden wij
de participatieregeling uit naar volwassenen met
een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Zo
kan iedereen in ons dorp meedoen, bijvoorbeeld
door zich aan te sluiten bij een sportclub of deel

Door middel van een preventieakkoord willen
we zorgen dat problemen bij onze jeugd tijdig
worden onderkend. Dit is veel beter voor onze
kinderen en jongeren en moet de kosten in
de hand houden. Eenzaamheid is een ander
prangend probleem in Oegstgeest. Wij zullen
ons tot het uiterste inspannen om eraan te
doen wat we kunnen, samen met u. Gelukkig
konden we het afgelopen jaar al verschillende
burgerinitiatieven financieel ondersteunen voor
activiteiten op dit gebied.
Ook sportverenigingen dragen veel
bij aan een sociaal dorp. Zij verdienen
ondersteuning vanuit de gemeente.
De plannen voor sportpark de Voscuyl
die in goede samenspraak tot stand
zijn gekomen, worden nu in rap tempo
-met veel vrijwilligers- uitgevoerd.
Wat nu snel moet worden beklonken
is het sportakkoord tussen gemeente
en verenigingen waarin we gezamelijk
de kaders vastleggen voor wederzijdse
rechten, plichten en verwachtingen.

Voor D66 zijn de belangrijkste punten:
✔ Werk maken van een groen en duurzaam
Oegstgeest
✔ Goede en betaalbare zorg
✔ Betere samenwerking en communicatie
met inwoners
✔ De financiën en voorzieningen in balans
Waar het college met voorstellen komt om op
deze gebieden vooruitgang te boeken, zullen

Duurzaam
Ons dorp moet duurzaam worden. Dat is bittere
noodzaak. We moeten hernieuwbare energie
gaan wekken. Afval kunnen we niet zomaar
blijven weggooien. En we zullen ons moeten
voorbereiden op meer extreem weer. Daarom
begroten wij structureel budget om de eerste
stappen te kunnen zetten richting duurzaamheid.
We gaan aan de slag met het verduurzamen van
gemeentelijk vastgoed, een klimaatstresstest,
een bewustwordingscampagne, het aanstellen
van wijkambassadeurs, en het opstellen van een
warmtevisie. Verder vergroenen we de gemeente
door het aanplanten van honderden nieuwe
bomen.

Sociaal
Duurzaam
Open

wij die steunen. Waar het college zaken voor
zich uitschuift, zal D66 dit zeer kritisch volgen.
D66 staat voor een realistisch financieel
perspectief voor een bloeiend Oegstgeest nu,
maar ook over 20 jaar. Waar we verstandig en
samen met inwoners en onze partners in de
regio keuzes maken voor onze toekomst. Daar
willen wij het komend jaar met onze inwoners
en de andere partijen aan werken, voor een
sterker Oegstgeest.

en de noodzaak tot schuldreductie. Dat alles
kunnen we niet alleen. Daarom is tenslotte ook
openheid geen keuze, maar noodzaak. Dus is ons
college gericht op open overleg met betrokken
inwoners. Zo is de planning voor de boomkap in
de Bloemenbuurt gewijzigd na gesprekken met
buurtbewoners.
De gemeente kan niet alles alleen, maar ook het
dorp Oegstgeest kan niet alles alleen.
Dus zoeken we proactief en constructief de
regionale samenwerking op, allereerst in de Leidse
regio. Wel bewaken we daarbij de democratische
controle, en kijken we welke zaken efficiënter
kunnen door ze binnen een samenwerking te
regelen en welke nu juist niet.
In alle openheid, we staan voor grote en ook
kostbare uitdagingen. Elke euro zullen we wel
drie keer moeten omdraaien. Maar voor wat
echt moet is zeker ruimte. PrO gaat ervoor.

met

Open
We staan voor grote opgaven: een fatsoenlijk
minimabeleid, vergrijzing en daardoor hogere
kosten in de WMO, de verduurzamingd, en
daarbij nog een forse rekening voor betere
huisvesting van onze scholen, een groot en
voorlopig structureel tekort op de jeugdzorg

en

Hart voor Oegstgeest
Het lijkt uit de
verkiezingsprogramma’s
van Hart voor
Oegstgeest gehaald:
‘Groen, Sterk en Betrokken’. Het huidige
coalitieakkoord is de basis van de begroting
2019. De twee vorige colleges, met Hart voor
Oegstgeest, hebben orde op zaken gesteld:
• controle op de financiën,
• fors terugdringen van de schulden en
• een stevig weerstandsvermogen.
Daarnaast werd de organisatie sterk verbeterd
en is in de toekomstvisie Leidse regio de
zelfstandigheid van Oegstgeest geborgd.
Zelfstandig Oegstgeest
Prima dat ook deze coalitie de zelfstandigheid
van Oegstgeest duidelijk uitspreekt. En
dat samenwerking binnen het dorp wordt
gestimuleerd, steun voor burgerinitiatieven

wordt uitgebreid en de communicatie met de
burgerij wordt verbeterd. Bravo: de stem van
de inwoner dient niet één keer per vier jaar te
worden gehoord, maar doorlopend !
Maar we houden ons hart vast
Het gaat ons aan het hart dat het woord
investeringsplafond in de begroting niet
voorkomt. Erger nog: het college vraagt
goedkeuring voor investeringen van ruim € 7
miljoen zonder onderbouwing. Daarnaast stelt
het college voor om de zorgvuldig opgebouwde
reserve precariobelasting voor andere
doelen aan te wenden. En bij verschillende
onderwerpen wordt wel erg gemakkelijk
voorgesteld om de eveneens zorgvuldig
opgebouwde, noodzakelijke reserve sociaal
domein te gebruiken.
Grote opgaven met ﬁnanciële risico’s
De jeugdzorg en noodzakelijke grote
investeringen in scholenhuisvesting zullen

grote financiële consequenties hebben.
Ambities op het gebied van duurzaamheid,
zullen in deze begroting erg gebrekkig blijken.
Grote projecten in het kader van de energietransitie (‘gasloos worden’) komen op ons
af en we krijgen in deze periode te maken
met de omgevingswet, bestemmingsplannen
zullen worden omgezet naar nieuwe
‘omgevingsvisies’.
Zorgwekkende bouwplannen
Ontwikkelingen in Nieuw-Rhijngeest Zuid met
bouwwerken die fors boven de dorpse maat
uitgaan, ambities met Endegeest en omgeving
(inclusief woningbouw in ‘Overgeest’ achter
het huidige raadhuis) en de ontwikkeling in het
Hofbrouckerpark (bouwplannen op de plaats
van de aanleun- /zorgwoningen).
Niet doorschuiven, maar aanpakken
Hart voor Oegstgeest komt bij de begroting
met voorstellen om de gesignaleerde

problemen aan te pakken. Zoals voor
het voorkomen van dubbele lasten voor
inwoners door precariobelasting via de
tarieven van nutsbedrijven plus een hogere
onroerende zaakbelasting. Door investeringen
in de voorzieningen in ons dorp goed te
onderbouwen.
En door het uitvoeren van het eerder
vastgestelde beleid om uit afval waardevolle
grondstoffen te halen en daardoor de lasten
voor inwoners te verlagen in plaats van te
verhogen zoals in 2019 al met ruim 8%.
En we blijven ons inzetten voor het dorpse
karakter van Oegstgeest.
Fractie van Hart voor Oegstgeest:
Frits van Dissel
Karin Rosdorff
Jaap van den Broek
Maarten van Tol
Raha Roshan

Gezamenlijk energie besparen en duurzaamheid
Binnen het Energieakkoord Holland Rijnland
werkt Oegstgeest samen met andere overheden
en marktpartijen aan een energie neutrale regio.
Dit betekent dat we in 2050 geen CO2 meer uit
stoten. Daarom zoeken we naar kansen voor
het opwekken van duurzame energie, zoals zonen windenergie, en bekijken we alternatieven
voor aardgas. De gemeente komt in 2019 met
een plan, hoe we de wijken aardgasvrij kunnen
maken. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk
energie te besparen. U kunt zelf meehelpen door
bijvoorbeeld uw woning goed te isoleren. De
gemeente werkt aan een duurzaamheidsfonds
om inwoners hierbij te ondersteunen.
Daarnaast is in deze begroting een plan
opgenomen voor energieambassadeurs.
Wethouder duurzaamheid Huri Sahin:
“Energieambassadeurs zijn inwoners die
al voorop lopen met energiebesparende
maatregelen en die hun kennis en praktische
tips gaan delen met hun buurtgenoten. Om
inwoners en duurzaamheidsinitiatieven
te stimuleren en inspireren starten we in
2019 een duurzaamheidscampagne “Goed
Oegstgeest.“ Dit is een voorlichtingscampagne
over duurzaamheid. In de begroting is budget
opgenomen voor duurzame initiatieven. Ik hoop
dat er daar veel van op ons pad zullen komen.”

Groen en klimaat
In 2019 gaat de gemeente Oegstgeest extra
bomen plaatsen. Naar geschikte locaties
wordt nog onderzoek gedaan. Er is een nieuwe
bomenverordening in de maak waarbij de
regelgeving rond bomen en de bescherming
ervan beter wordt geregeld. Verder wil de
gemeente inwoners en organisaties ook
stimuleren om zelf een bijdrage te leveren
aan het behoud van groen in het dorp. Een
groencampagne in 2019 moet hierbij gaan
helpen. Bij alle werkzaamheden, zoals
de aanplant van bomen, willen we bovendien
beter rekening houden met de veranderingen
van het klimaat. Zo was het afgelopen zomer
erg warm en droog. Op andere plaatsen in
de regio viel in een korte tijd zoveel regen,
dat de straten blank stonden. Samen met het
Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoekt
de gemeente welke plekken in Oegstgeest
kwetsbaar zijn voor wateroverlast, droogte en
hitte.

of sportief gebied tot een maximum van 210
euro op jaarbasis. Voorheen konden alleen
kinderen tot 18 jaar gebruik maken van deze
regeling. Met ingang van 1 januari 2019 kunnen
ook volwassenen in aanmerking komen voor
deze regeling.

hun dagelijkse boodschappen niet meer de
wijk uit hoeven. Voor andere benodigdheden,
producten en diensten beveel ik natuurlijk de
andere mooie winkelgebieden in ons dorp aan.
En heb je voor je nieuwe woning tuinplanten
nodig of wil je graag een zelf ontworpen kast
in elkaar zetten? Vanaf eind 2019 worden op
De Boeg onder andere een bouwmarkt en een
tuincentrum geopend. Dan kunnen dit soort
zaken ook binnen onze gemeentegrenzen
worden aangeschaft. Gemak dient de mens.”
Werkgelegenheid
“En natuurlijk zijn al die mooie nieuwe winkels
en bedrijven goed voor de werkgelegenheid.
Ook mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt vinden een plek bij sommige van
die bedrijven. En daar ben ik als wethouder
zorg en welzijn zeer content mee”, aldus
wethouder Jan Nieuwenhuis. De gemeente
heeft vooral in het voortraject de ondernemers
geholpen met advies en ondersteuning om de
vergunningverlening soepel te laten verlopen
en de ondernemers te verbinden met de twee
winkeliersverenigingen en het PvOO.
Onderwijshuisvesting
In 2019 wordt gestart met de uitbreiding van
basisschool Het DOK. Dat betekent dat Het
DOK na de uitbreiding genoeg plek heeft om alle
kinderen die volgens recente prognoses naar
Het DOK zouden komen, ook daadwerkelijk
te plaatsen. Verder hopen we in 2019 een
besluit te kunnen nemen over nieuwbouw
voor VSO Leo Kanner. Voor de Gevers-Deutz
Terweeschool is een bedrag beschikbaar gesteld
om een noodzakelijke aanpassing te doen aan
het gebouw en een onderzoek uit te voeren of
het gebouw kan worden gerenoveerd. De school
is een gemeentelijk monument en daarom
heeft renovatie de voorkeur boven nieuwbouw.
Wellicht komen de overige schoolgebouwen in
Oegstgeest ook in aanmerking voor renovatie.
Hiervoor zal de gemeente samen met de
schoolbesturen per school een plan maken
om de kwaliteit van de schoolgebouwen te
verbeteren.

Stijgende kosten jeugdzorg en Wmo beteugelen
In Oegstgeest maakt 1 op de 8 kinderen
gebruik van Jeugdzorg, landelijk is dit 1 op de
9 kinderen. Het stijgende beroep dat gedaan
wordt op jeugdzorg en Wmo blijft een grote
zorg. De lasten hiervoor zijn de afgelopen jaren
fors toegenomen en deze trend lijkt nog niet
voorbij. Vanzelfsprekend houdt de begroting al
rekening met deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd
wil het college de kosten ook beteugelen. Zo
komt er meer focus op preventie, bijvoorbeeld
door versterking van de ondersteuning van
ouders en kinderen bij vechtscheidingen. Ook
kijkt Oegstgeest samen met de regiogemeenten
kritisch naar de manier waarop zorg ingekocht
wordt.
Nieuwe winkelvoorzieningen in Oegstgeest aan
de Rijn en De Boeg
Nog een paar maanden en dan gaan de winkels
in Oegstgeest aan de Rijn open. Naast een
supermarkt zullen zich op die locatie in ieder
geval ook een bakker, een drogisterij en een
kapper vestigen. Wethouder economie Jan
Nieuwenhuis: “Voor de bewoners van NieuwRhijngeest is het erg fijn dat ze binnenkort voor

Minimabeleid
Doel van gemeente Oegstgeest is dat iedereen
moet kunnen meedoen in de maatschappij. Als
je heel weinig vrije bestedingsruimte hebt wordt
‘meedoen’ lastig. Oegstgeest heeft daarom
besloten dat inwoners met een inkomen tot
120 % van het minimum inkomen in aanmerking
komen voor activiteiten op educatief, cultureel

Dementievriendelijk Oegstgeest
Veel mensen krijgen er vroeg of laat mee
te maken, met dementie. Het treft een
partner, familielid, een van de buren of
een andere bekende. Oegstgeest wil een
dementievriendelijke gemeente zijn waar
de inwoners weten hoe ze met iemand met
demente n hun nabije omgeving om kunnen
gaan. Het is daarom goed om wat meer
handvatten te hebben voor het omgaan met
dementie. Vandaar dat Oegstgeest ook in 2019
weer geld beschikbaar stelt voor bijvoorbeeld
voor het houden van workshops over dementie.
Houdt u de cursusdata in de gaten?

Wonen en ruimtelijke projecten
Voor de locaties Overgeest en Endegeest,
waar nu nog een deel van GGZ Rivierduinen en
Centrum ‘45 gevestigd zijn, gaat Oegstgeest,
samen met inwoners en overige betrokkenen,
twee nieuwe gebiedsvisies maken. Het betreft
een uitzonderlijk gebied van grote waarde.
We willen het daarom zorgvuldig vorm geven.
Verder is de fietsbrug vanuit Oegstgeest aan
de Rijn naar Katwijk in maart 2019 klaar voor
gebruik en worden ook in 2019 weer veel
nieuwe woningen in Oegstgeest aan de Rijn
opgeleverd. Het traject van de omgevingsvisie,
een visie waarin het ruimtelijk toekomstbeeld
van de gemeente wordt vastgelegd, is inmiddels
gestart. In 2019 worden inwoners actief bij dit
traject betrokken.

Nieuwe bedrijvigheid Bio Science Park
Er hebben zich nieuwe kandidaten voor het
Oegstgeester deel van het Bio Science Park
gemeld. Zeker is de komst van DuPont en ook
het Technolab gaat zich vestigen in Oegstgeest.
Het Technolab is een leerwerkbedrijf waar
mbo-leerlingen les krijgen in techniek en kunnen
bepalen of een baan in de techniek iets voor hen
is. Er is een groot tekort aan werknemers in de
techniek. Gemeenten en bedrijven uit de regio
gaan het Technolab financieel ondersteunen
in de hoop dat meer leerlingen zullen kiezen
voor een baan in de techniek. We zijn blij met
de komst van beide mooie bedrijven naar het
Oegstgeester gedeelte van het Bio Science Park.
Regionale samenwerking
In de regio werken we steeds intensiever samen,
met behoud van zelfstandigheid. Ook al spreken
we in de Leidse regio nu niet meer over een
eindvorm van de manier van samenwerking,
op inhoudelijk terrein zetten we wel degelijk
in op een intensievere samenwerking. U kunt
denken aan regionale opgaven op het gebied van
duurzaamheid, mobiliteit en jeugdzorg. Allemaal
gemeentegrens overschrijdende uitdagingen
waar we als Oegstgeest graag samen met
andere gemeenten in optrekken.
Servicenormen en goede dienstverlening
Wanneer u een brief naar de gemeente stuurt
wilt u weten wanneer u het antwoord uiterlijk
tegemoet kunt zien. Ook wilt u als u belt niet te

Wat gebeurt er in
2019? Top 10:
1.		 Lokale lasten gaan niet of nauwelijks
omhoog.
2.		 Binnen de Jeugdzorg gaan we meer
inzetten op preventie.
3.		 We gaan de servicenormen richting
onze inwoners strenger bewaken.
4.		 In uw wijk gaan energieambassadeurs
aan de slag die tips en trucs gaan
geven over het terugdringen van uw
energieverbruik en het duurzamer
maken van uw woning.
5.		 In 2019 kunnen inwoners van
Oegstgeest aan de Rijn boodschappen
doen in hun eigen wijk.
6.		 Op De Boeg komen nieuwe bedrijven
die voor veel Oegstgeestenaren
handig zijn om in de buurt te hebben.
7.		 Basisschool Het DOK wordt
uitgebreid.
8.		 Mensen met een laag inkomen kunnen
ondersteuning krijgen wanneer zij
tot 120% van het minimum inkomen
verdienen.
9.		 Aanpassen diverse wegen en
kruispunten om verkeersveiligheid en
doorstroming te bevorderen.
10. De gemeente zet in op het
terugbrengen van de hoeveelheid
restafval en komt, om dit te bereiken,
met concrete voorstellen.

vaak worden doorverbonden en stelt u het vast
op prijs wanneer wij als gemeente de telefoon
snel opnemen Al deze niet wettelijke, maar voor
de dienstverlening wel belangrijke normen bij
elkaar noemen we onze Servicenormen. Die
hebben we vastgesteld en we gaan zorgen voor
een strakke naleving, zodat u als inwoner een
snellere en nog adequatere dienstverlening
tegemoet kunt zien.
Veiligheid en criminaliteit
“Criminelen komen steeds minder door de
voordeur maar duiken steeds meer op via uw
computer”, aldus burgemeester Emile Jaensch.
“We gaan dus meer aandacht vragen voor
cybercrime. Hoe kunt u voorkomen dat u
wordt gehackt? Hoe beveiligt u uw computer
optimaal tegen ongewenste inbrekers? Het
blijkt dat vooral senioren in toenemende
mate slachtoffer zijn van babbeltrucs. Ook in
Oegstgeest. Criminelen met mooie praatjes aan
de deur weten zich toegang te verschaffen tot
een woning of maken onschuldige bewoners op
andere slinkse manieren geld of kostbaarheden
afhandig. Deze vormen van criminaliteit
krijgen de komende jaren, naast reguliere
veiligheidsavonden en voorlichting over andere
preventieve maatregelen, meer aandacht.”
		
Drie verkiezingen in 2019
In 2019 zijn er drie verkiezingen. Op 20 maart
zijn de verkiezingen voor de Provinciale
Staten en het Waterschap. Op 23 mei kunt u
stemmen voor het Europees parlement. De
gemeente leidt deze verkiezingen in goede
banen door bijvoorbeeld tijdig alle benodigde
informatie te verstrekken, verkiezingsborden
te laten plaatsen, stempassen te verspreiden,
stemlokalen in orde te maken en ervoor te
zorgen dat er voldoende mensen zijn om die
stemlokalen de hele dag te ‘bemensen’. En
natuurlijk regelen we als gemeente ook dat
alle stemmen na het sluiten van de stembussen
zorgvuldig worden geteld.
300 jaar brandweer
In 2019 bestaat de brandweer maar liefst
300 jaar. Al sinds mensenheugenis zijn er
tientallen Oegstgeester vrijwilligers actief
bij de brandweer in ons dorp. Het 300-jarig
bestaan van de brandweer is een mooie
aanleiding om hen eens in het zonnetje te zetten
en aandacht te besteden aan alle belangrijke
taken van de brandweer. Ook voor u als
inwoner zal dit jubileumjaar niet ongemerkt
voorbijgaan. Er komt komend jaar een groot
brandweerevenement met spectaculaire
demonstraties die u niet wilt missen. Houdt u de
data voor dit bijzondere evenement goed in de
gaten.

