PERSBERICHT
Oegstgeest, 20 april 2017
Concept Jaarrekening Oegstgeest 2016:

Financieel steeds steviger
Op 20 april 2017 verzond het college van burgemeester en wethouders de concept jaarrekening
2016 aan de gemeenteraad. Het college merkt dat het vertrouwen in de toekomst verder
gegroeid is. Doelen uit de begroting zijn grotendeels bereikt en de gemeente ligt op koers om de
schuldpositie te verlagen. Wethouder financiën Marien den Boer: “Het is goed om te zien dat
Oegstgeest steeds steviger in haar schoenen staat, qua planvorming én financieel.”
In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële vertaling
daarvan. Dit jaar verstuurt het college voor het eerst een concept jaarrekening in plaats van direct het
definitieve stuk. Reden is het verzoek van de gemeenteraad om de jaarstukken een maand eerder te ontvangen.
Doelen voor 2016
Het college had een aantal doelen voor 2016. De samenwerking met inwoners en organisaties bleef belangrijk
net als de inzet voor meer afvalscheiding en duurzaamheid. Op economisch vlak wilde Oegstgeest blijven
groeien en de ontwikkelingen in het Sociaal Domein gingen door. Ook bleef de opgave om de financiële positie
verder te verstevigen. Terugkijkend op 2016 is duidelijk dat deze doelen grotendeels bereikt zijn.
Samen weet je meer en kun je meer
In 2016 dachten inwoners en organisaties mee over de woningvoorraad, leefbaarheid en zorg voor de
Woonvisie 2025. Ook verkeer en vervoer waren onderwerp van gesprek voor de nieuwe Mobiliteitsnota. Een
grote groep betrokkenen praatte mee over het vergroten van recreatiemogelijkheden en natuur bij de
Klinkenbergerplas. Mede hierdoor starten in 2017 de werkzaamheden. Uit gesprekken voor de Toekomstvisie
Leidse Regio bleek wat elke gemeente bijzonder maakt en voor welke gezamenlijke uitdagingen de regio staat.
Het college is trots op de grote betrokkenheid van inwoners, organisaties en regiopartners. Deze trajecten laten
zien dat de rol van het gemeentebestuur verandert omdat de rol van betrokkenen verandert. Tegelijkertijd
blijft de gemeente leren van wat goed gaat en wat beter kan.
Meer scheiding, minder restafval
Er was veel aandacht voor afvalvermindering en duurzaamheid. De gemeente liet verschillende scenario’s voor
afvalinzameling uitwerken en besprak die met een klankbordgroep met onder meer bewoners, SOEK en vv
UDO. De uitkomsten werden in september 2016 met de gemeenteraad gedeeld en vormen de basis voor
besluitvorming in 2017. Inwoners hebben het Platform Duurzaam Dorp Oegstgeest opgericht met vier
kwartiermakers en het hele dorp als achterban via social media.
Op de kaart als dorp om te wonen én te werken
Het is in Oegstgeest prettig wonen, leven en werken. In 2016 werd het plan van aanpak Dorpsmarketing verder
uitgewerkt. De financiering door de gemeente en het bedrijfsleven is rondgekomen. Dat betekent dat de weg
vrij is om een stichting Dorpsmarketing op te richten en een Dorpsmarketeer aan te stellen. De gemeente
stimuleert lokaal ondernemerschap, maar zoekt ook de verbinding met de regio in Economie71. Zo zet
Oegstgeest zich op de kaart voor nieuwe inwoners, ondernemers en bijvoorbeeld expats.
Met elkaar, voor elkaar: ondersteuning op maat
In april 2016 stelde de gemeente het nieuwe Sociaal Domeinplan vast. Vanuit het motto ‘Met elkaar, voor
elkaar’ zorgen gemeente, inwoners en partnerorganisaties ervoor dat iedereen de beschikking heeft over

informatie, zorg of ondersteuning. Een concreet voorbeeld is de begeleiding van mensen met een
bijstandsuitkering. In 2016 hanteerde de gemeente een nieuwe werkwijze waarin bijstandsgerechtigden vaker,
intensiever en persoonlijker werden benaderd. Een groot aantal cliënten is hierdoor gestart met een intensief
reïntegratietraject. Uit de eerste signalen blijkt dat dit een positieve invloed heeft op de uitstroom naar werk.
Onderzoek naar de ervaringen met de Wet maatschappelijke ondersteuning laat zien dat een grote
meerderheid van de cliënten in Oegstgeest tevreden is over het contact met de gemeente en ervaart dat de
geboden ondersteuning goed van kwaliteit is en past bij de hulpvraag.
Onvoorziene ontwikkelingen
Oegstgeest werd vorig jaar geconfronteerd met meerdere onvoorziene gebeurtenissen. Het dorp liet zich van
haar gastvrije kant zien bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.
Eind februari leidde het datalek tot zorg bij alle betrokkenen. De gemeente lette nog scherper op
informatieveiligheid en paste processen zo nodig aan. Zo staat bijvoorbeeld het Burgerservicenummer niet
meer in het briefhoofd en is printen alleen nog mogelijk met een toegangspas. Ook voor 2017 blijft dit een
speerpunt.
Financieel steeds steviger
Ook dit jaar ligt er een overzichtelijke en duidelijke conceptjaarrekening. De gemeente verwacht een positief
resultaat van ruim € 3 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken. Er zijn meer inkomsten door de voorspoedige
oplevering van woningen in Nieuw-Rhijngeest. Voor het Sociaal Domein is minder uitgegeven dan verwacht.
De gemeente hield rekening met meer aanvragen. Het resultaat heeft ook deels een boekhoudkundige oorzaak
door wijzigingen in de regelgeving.
De schuldpositie van de gemeente, één van de belangrijkste onderwerpen van de jaarrekening, nam in 2016 af
naar € 71,1 miljoen. De gemeente loopt hiermee iets voor op de planning om in 2020 de schuldpositie terug te
brengen tot maximaal € 51 miljoen.
Verder met de Jaarrekening 2016
Aan de doelen en behaalde resultaten de concept jaarrekening over zal niets meer wijzigen. Wel kunnen
wijzigingen in het sociaal domein en bevindingen uit de accountantscontrole nog voor aanpassingen in het
financiële gedeelte zorgen. Naar verwachting wordt de definitieve jaarrekening eind mei verzonden aan de
gemeenteraad en wordt hij daar eind juni behandeld.
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