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Geachte raad,
Bij het aantreden van ons college hebben wij vijf pijlers benoemd die de gemeente
Oegstgeest toekomstgericht en bestendig moeten maken voor de uitdagingen
waarvoor een turbulent en dynamisch krachtenveld ons stelt. Deze pijlers
beginnen langzaam vorm te krijgen.
Zo wordt op dit moment een oriëntatie over de bestuurlijke toekomst voorbereid.
Een proces dat nog voor de zomer moet uitmonden in een plan waarin scenario’s
worden geschetst voor gemeentelijke samenwerking en/of samengaan in de regio.
In elk van deze scenario’s dient het belang van de gemeenschap in Oegstgeest
uitgangspunt te zijn. Dit moet leiden tot een herkenbare voorzet voor een keuze
aan het einde van 2013.
Onder de noemer ‘huis op orde’ wordt gestaag gewerkt aan een procesgerichte
kernorganisatie. Dit betekent dat wij het primaire proces, het leveren van goede
producten en diensten aan onze klanten, beheersen en aandacht hebben voor de
continue verbetering daarvan. Nog voor het eind van dit jaar zal een nieuw
management zijn benoemd, en zullen onze medewerkers zijn ingepast in hun
nieuwe functie.
Voor wat betreft het door ons college gewenste ambitieniveau als het gaat om
interactieve beleidsvorming is het in het najaar van 2012 de Toekomstvisie 2020
vastgesteld. Hiermee is in 2012 een nieuwe wijze van omgaan en van
samenwerking met de gemeenschap van Oegstgeest geïntroduceerd. De tafeltjes
avonden die zijn georganiseerd ter voorbereiding op de Perspectiefnota 2014 zijn
hier een voorbeeld van.
Ten aanzien van de financiële sturing en bedrijfsvoering heeft uw raad een plan
van aanpak vastgesteld. Dit plan is inmiddels door ons college in uitvoering
genomen. Tevens hebben wij u de Perspectiefnota 2014 doen toekomen. In deze
nota doet ons college een set van voorstellen die een eerste stap zijn op weg naar

een meer betrouwbare begroting die minder gevoelig is voor de tegenwind die wij
ervaren als het gaat om de grondexploitaties.
De vijfde pijler tenslotte betreft de herprioritering van lopende activiteiten uit de
begroting 2013. Ten aanzien hiervan heeft ons college moeten constateren dat wij
op dit moment nog niet in staat zijn om u een deugdelijk voorstel aan te bieden.
Ons is gebleken dat de ruimte die bestaat tussen de bestuurlijke ambities zoals
deze zijn neergelegd in de begroting 2013, en de uitvoeringspraktijk zoals
vastgelegd in de afdelingsplannen, niet zonder meer is te dichten. Dit sluit
overigens aan bij de bevindingen van Public Profit: ‘Er is geen sprake van een
sluitende cyclus en daarmee automatisch ook niet van een horizontale en
verticale ‘spiegelrelatie’ tussen de instrumenten op ieder niveau’.1
Ons college heeft geconcludeerd dat verdere inspanningen op dit punt niet zinvol
zijn. Wij kiezen er daarbij voor om de energie te richten op verbetering van de
interne beheersing zodat deze situatie zich niet meer voordoet. Ons college neemt
overigens graag de suggestie over van de heer Jansen. Deze suggestie kwam naar
voren naar aanleiding van de presentatie van de Perspectiefnota 2014 en het feit
dat hier slechts een verkorte, financieel georiënteerde, 1e tussenrapportage is
opgenomen. De suggestie behelst het voorstel om de leden van het college een
presentatie te laten verzorgen over de inhoudelijke voortgang in de verschillende
portefeuilles, waarbij ook aspecten van herprioritering aan de orde kunnen
komen. Wij zullen hiertoe contact opnemen met de griffie teneinde hiervoor een
geschikt moment te vinden.
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