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Geachte raad,

Door een werkgroep vanuit de raad is in samenspraak met de Rekenkamercommissie, ook in
overleg met een vertegenwoordiging van het college en een ambtelijke vertegenwoordiging een
initiatiefvoorstel voor verdere professionele besturing gemaakt, dat als initiatiefvoorstel op de
agenda van de raad staat.
Wij zijn als college verheugd dat u als raad nadenkt over de eigen sturing en verdere verbetering
van de sturing.
Dat past ook bij de gedachte dat de verbeteropgave een groeitraject is; het is een proces waarin
stap voor stap vorderingen worden gemaakt. Wij als college willen de voorzetting van dat groeitraject dan ook graag in gezamenlijkheid en samenspraak met de raad blijven doen.

De gemeente Oegstgeest moet optimaal grip en sturing krijgen op de (financiële) sturing. Dit
moet zo worden uitgevoerd dat de meerjarige beleidsontwikkeling en uitvoering op transparante
wijze vertaling krijgt en rekening houdt met de financiële mogelijkheden. De raad heeft op 25
april 2013 ingestemd met het destijds door het college opgestelde verbeterplan. In het plan was
aangegeven dat het een groeidocument is.
Het in april 2013 vastgestelde verbeterplan kent een horizon van 3 jaar en bevat de activiteiten
die voor 2013 waren gepland. Uw tienpuntenplan geeft daar een vervolg en verdieping aan.

Voor het verbeterplan dat wij voor 2014 maken, willen en zullen wij zeker gebruik maken van
het tienpuntenplan, evenals het tienpuntenplan gebruik heeft gemaakt van ons plan van afgelopen voorjaar. Dat past bij een groeitraject.
Het is echter niet mogelijk om een dergelijk compleet stuk voor de laatste vergadering van de
huidige raad te maken, want dan had het gezien de termijnen al gereed moeten zijn.
Wel kunnen wij in de vorm van een raadsmededeling voor 19 maart een actiepuntenlijst voor
2014 doen toekomen, waarin wij uiteraard uw tienpuntenplan meenemen.

Overigens, passend bij een groeitraject, zijn er nu al tussen raadsleden, college en ambtenaren
afspraken ingepland over de verdere ontwikkeling van de begroting.

Wij hopen als college op een vruchtbare samenwerking tussen de drie geledingen, raad, college
en ambtenaren, in het verdere groeitraject.
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