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Verslag:

J. Kroondijk-Beaumont

1.
Opening en mededelingen omtrent de vergadering
De Voorzitter opent de vergadering om 20.00h en heet alle aanwezigen welkom.
2. Vaststellen agenda
De Voorzitter wijst op het verzoek van LO om, gezien de recente berichtgeving, vanavond te spreken over Teylingereind. Dit punt wordt als agendapunt 7a opgevoerd.
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
3.

Spreekgelegenheid voor het publiek over niet-geagendeerde onderwerpen
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
4. Notulen van de vergadering van 6 december 2012
De heer Van Blitterswijk wil op p.8, 5e regel van boven toevoegen "…een jaar tijd
toen volgens het college kennelijk de Voetbalwet zou moeten worden toegepast."
Mevrouw Rosdorff wil op p.9, 8e regels van boven "In art. 3…reden;" wijzigen in "In
art.3 is feitelijk naar het verkeerde lid in hetzelfde artikel verwezen;".
Het verslag wordt met inachtneming van deze wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
Nav het verslag p.7 meldt burgemeester Timmers, dat zij inderdaad ook geïnformeerd wordt over zware geweldsdelinquenten.
5. Aandachtspuntenlijst commissies/raad
De aandachtspuntenlijst wordt bijgewerkt.
6. Rapportage vanuit de gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen opmerkingen.
7.

Vervroegd beschikbaar stellen budget voor aanschaf nieuwe website
(115/12)
Mevrouw Rosdorff heeft meerdere malen aandacht gevraagd in commissies voor de
gemeentelijke website; verbeteringen op de website zijn dringend noodzakelijk. De
aanschaf van een nieuwe website ziet zij echter niet los van de invulling van die website; daar moeten eerst sluitende afspraken over gemaakt worden. Ook moet goed gekeken worden naar de nieuwe vereisten voor de website tbv dienstverlening aan de
burgers. Er zijn evaluaties beschikbaar van de bestaande website en die moeten meegenomen worden, evenals het idee van een ideeënbus, zoals geopperd bij de begro1

tingsraad 2011. Bij de aanbesteding van de website zouden ondernemers betrokken
moeten worden die maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het voorstel wordt
gesteld, dat als de raad niet snel een besluit neemt over een nieuwe website straks niet
meer met het RIS gewerkt kan worden. De raad wordt hiermee voor het blok gezet
want dat zou het werk van de raads- en commissieleden ernstig belemmeren.
De heer Van Blitterswijk vraagt zich af of het geschil dat bestaat met de huidige
websitebeheerder een rol speelt bij de problemen van de website. Als de raad besluit
tot een nieuwe website dan moet ook discussie gevoerd worden over wat de gemeente
wil met de dienstverlening via de website. Dat is ook van belang voor de aanbesteding. In het voorstel staat dat er geen alternatieven zijn. Het is zaak dat goed gekeken
wordt naar een goede invulling van de website; daarover leest hij niets terug in het
voorstel.
Voorliggend voorstel is door de VVD niet goed ontvangen, aldus de heer Janssen; de
raad wordt min of meer gedwongen hier ja tegen te zeggen. Er is een geschil met de
leverancier; hoe goed heeft de organisatie dat proces gemanagt? Reeds bij het tekenen
van een contract is al bekend wanneer dat afloopt, maar nu wordt de raad opeens
voor het blok gezet. De mail van de griffie doet daar niet aan af. Wat wil de gemeente
met de dienstverlening, welke rol hebben moderne communicatiemiddelen daarin,
wat zijn de ontwikkelingen mbt social media etc.; deze nota slaat op die punten de
plank volledig mis. In de toekomstvisie staat, dat de samenleving zoveel mogelijk betrokken moet worden met wat de gemeente doet. Er zijn gemeenten met een gemeentelijke portaal, waarop bedrijven en organisaties hun stad/dorp presenteren en wat
een ontmoetingsplek is. Van een dergelijke gedachtevorming is hier geen sprake en
daarmee wordt het dorp tekortgedaan. Gesteld wordt dat nu het geld naar voren
wordt gehaald hetgeen extra kapitaallasten in 2014 opleveren en dat wordt in de begroting wel opgelost. Er ligt al een zware taakstelling voor de begroting 2014 dus hij is
benieuwd hoe het college hier financiële dekking voor denkt te vinden.
De heer Reiding sluit zich aan bij voorgaande sprekers. Ook hij vindt het van belang
dat er een aanvulling komt op het stuk vwb de invulling van de website. Het beschikbaar stellen van een bedrag nu zou uiteindelijk een grote besparing kunnen betekenen
en ook dat zou hij graag terugzien in de nota. De nota is niet goed genoeg. Alle uitgaven moeten scherp tegen het licht gehouden worden, ook in deze nota. Hier moet dus
breed naar gekeken worden.
Burgemeester Timmers zegt dat Oegstgeest behoort tot de top 10 slechtste websites
in Nederland. Er is gesproken met de leverancier maar het is onmogelijk gebleken om
tot een juiste dienstverlening te komen. De leverancier stapt over op een ander proces
en investeert niet meer in de oude systemen. Binnenkort is er nieuwe service nodig en
als alleen die vervangen zou worden, zou dat € 10.000 kosten maar dat is niet voldoende. Zij denkt dat de burgers en raad veel beter bediend kunnen worden met een
website die adequaat is toegerust op de toekomst: meer digitale dienstverlening dus.
Om dat op een goede manier uit te kunnen voeren, is een andere website nodig. Het
spijt haar dat de mail van de griffie het gevoel heeft gegeven dat de raad in een fuik terechtgekomen is; dat kan zij helaas niet terugdraaien. Ook zij wil dat de website op
een goede manier gevuld wordt maar dat kan alleen als daar capaciteit voor is op de
website en die is er momenteel niet. Er zijn veel goede suggesties ontvangen van experts uit de gemeente en het lijkt haar goed om die suggesties mee te nemen. Er kan
niet op voorhand bij de aanbesteding voorrang gegeven worden aan Oegstgeestenaren
want dit is iets heel specifieks, waar allerlei systemen aan gekoppeld worden, hetgeen
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vraagt om expertise van organisaties die hiermee bekend zijn. Het huidige systeem
wordt straks niet meer geleverd dus er moet sowieso op een ander systeem overgegaan worden. In de nota Dienstverlening staat wat de gemeente wil met de digitale
dienstverlening; misschien dat er voor de raad nog een aanvulling komt over hoe
daarmee verder wordt gegaan. In het najaar was al bekend dat het niet goed ging met
de website en dat er iets moest gebeuren. De praktijk nu is dat het gewoon niet verder
kan gaan op de huidige wijze. Dat het voorstel slecht is ontvangen, kan zij zich voorstellen in een tijd waarin op alle fronten bezuinigd moet worden. Zij verwacht inderdaad een besparing wanneer er een goede dienstverlening via de website is ingevoerd.
Hoeveel die besparing precies is, weet zij niet maar het aantal klantcontacten zal in
ieder geval afnemen door een goede digitale dienstverlening. Zij kent een gemeentelijk portaal niet.
Van ambtelijke zijde wordt gezegd, dat er in het kader van de toekomstvisie een
soort portaal komt waarin bedrijven kunnen meedenken, maar dat is iets dat vanuit
de gemeenschap ontstaat. De site van de gemeente is meer voor de digitale dienstverlening.
Volgens de heer Reiding kunnen die twee ook geïntegreerd worden in één website.
De heer Janssen merkt op dat de VVD in principe niet tegen een nieuwe website is,
want ook hij ziet dat de tijd snel gaat op dit terrein. Hij vindt echter dat eerst bekeken
moet worden wat je wilt met een nieuwe website ipv eerst een bedrag voteren, dan
een leverancier zoeken en tot slot kijken wat je met de website wilt.
Burgemeester Timmers verwijst in dit verband naar de nota Dienstverlening, waarin
een hele paragraaf is gewijd aan wat onder de digitale dienstverlening wordt verstaan.
De heer Janssen benadrukt dat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan. In
genoemde nota gaat het niet over social media, wel over bijv. de gemeentelijke productencatalogus.
Burgemeester Timmers vraagt zich af of er voor de raad nog een aanvulling kan komen op het voorstel.
Van ambtelijke zijde wordt gezegd, dat normaal gesproken nu een bedrag vrij zou
komen hiervoor maar door bezuinigingsmaatregelen is dit een jaar opgeschoven.
Daar wordt nu tegenaan gelopen. Het gevolg daarvan is dat de service verouderd is.
Burgemeester Timmers stelt voor dat voor de raadsbehandeling de leden geïnformeerd worden over het programma van eisen.
Tweede termijn
De heer Janssen wil graag zien dat in die aanvulling ook de punten die in de eerste
termijn genoemd zijn, meegenomen worden. Hij noemt in dit verband het portaal, het
realiseren van de website (bijv. samen met andere gemeenten of zijn er landelijke initiatieven/standaarden) en een financiële onderbouwing. Er moet dus breder en creatiever gekeken worden en niet alleen naar vervanging van het huidige contract.
Mevrouw Rosdorff sluit zich aan bij de woorden van VVD en PrO. De website moet
tevens modulair genoeg zijn zodat er nog functies bij kunnen komen. In de vorige en
huidige website zijn stukken praktisch onvindbaar; ook dat behoeft verbetering.
De heer Van Blitterswijk is het eens met het feit dat de volgorde van: eerst een bedrag voteren, dan een leverancier zoeken en vervolgens kijken naar de website, niet
de juiste is. Overigens is de bereikbaarheid van de website de afgelopen maanden
steeds 100% geweest; ook dat maakt onderdeel uit van de kwaliteit van de website.
Vwb het geschil maakt hij uit de woorden van de burgemeester op, dat er niet zozeer
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een geschil is maar dat er meer een technisch probleem is. Het lijkt hem goed wanneer er een aanvulling komt nog voor de raadsvergadering; dan kan beoordeeld worden of het voorstel incl. aanvulling voldoende is.
De heer Reiding wil graag ook voor de raadsvergadering weten wat de eigenlijke besparing zal zijn. Hij sluit zich aan bij de opmerking van LO over het modulair zijn van
een nieuwe website.
De Voorzitter constateert dat dit voorstel geen hamerstuk is in de raad en er nog
voor de raad een aanvulling komt op de punten die zojuist genoemd zijn.
7a. Teylingereind
Mevrouw Rosdorff refereert aan een artikel in de krant vandaag over diverse misstanden in Teylingereind. Zij verzoekt de portefeuillehouder hier actie op te nemen.
Tevens wijst zij op de ongure types die zich ophouden bij de Klinkenbergerplas; weet
de burgemeester daarvan?
Burgemeester Timmers heeft die berichten ook gelezen. Dit valt niet onder haar
portefeuille; penitentiaire inrichten vallen immers onder Justitie en niet onder de
gemeente. Daarbij ligt Teylingereind niet in Oegstgeest maar in Teylingen. Er is een
nieuwe directeur bij Teylingereind en zij heeft een uitnodiging ontvangen om kennis
met hem te maken. De recente berichten zijn voor haar een goede aanleiding snel een
afspraak met de directeur te maken en dan ook te spreken over die berichten. Volgens
de nieuwe KVT van de brandweer gaat dat gebied en de AKZO onder het uitrukgebied
van Oegstgeest behoren. Ook daarom moet de gemeente op de hoogte zijn van wat
zich daar afspeelt.
Mevrouw Rosdorff zegt dat Teylingereind dan weliswaar niet in Oegstgeest ligt maar
het ligt wel heel dichtbij. Daarbij is dit niet het eerste incident in Teylingereind; zij
wijst op de eerdere gijzeling aldaar en dat kan wel een probleem zijn voor Oegstgeest.
Dat klopt, aldus burgemeester Timmers. Zij is niet op de hoogte van de ongure types
bij de Klinkenbergerplas, maar er komen wel drugs de gevangenis in dus misschien
heeft dat daarmee te maken. Zij zal dit opnemen met de politie.
De heer Janssen vraagt zich af of de brandweer voorbereid is op het feit, dat Teylingereind en Akzo straks erbij komen.
Burgemeester Timmers zegt dat met de komst van de regionale brandweer is bekeken hoe het gebied ingedeeld moet worden zodat de burger de snelste hulp krijgt. De
gehele regio is in parten gedeeld en een uitruk vanuit Oegstgeest naar Teylingereind
en Akzo bleek het snelst. Deze nieuwe indeling zou per 2 januari ingaan maar dat is
uitgesteld.
De heer Janssen vraagt of burgemeester Timmers nu wel of niet verantwoordelijk is
als er brand uitbreekt bij Teylingereind of Akzo, of is dat de burgemeester van Teylingen?
Dat blijft de burgemeester van het betreffende grondgebied, aldus burgemeester
Timmers.
8. Startnotitie Economisch beleid (98/12)
De heer Van Blitterswijk vindt het een interessante startnotitie. Het aantal speerpunten is behoorlijk. Vwb de detailhandel, een van de sporen van het economisch beleid, vindt hij de notitie erg summier. Leegstand is een groot probleem. Een bedrijvige
middenstand is belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. De vraag is hoe de gemeente het economisch beleid en de middenstand zo goed mogelijk van dienst kan
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zijn. En hoe kan het economisch beleid op bijv. het Boerhaaveplein beter vorm gegeven worden? In de bijlage staat een passage over de samenwerking met de GGZ, maar
in het voorstel zelf komt dat niet zozeer terug; hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid in deze sector. Er zou in deze nota specifiek gekeken moeten worden naar samenwerkingssynergie in deze sector. Vwb het MEOB-terrein wordt nog gewacht op
enkele rapporten. Ook voor ZZP-ers is dit een lastige tijd en hun relatie met sociale
zaken mag niet vergeten worden. Het is zaak dat zij het hoofd boven water kunnen
houden ipv dat zij werkloos raken. Hierbij is het goed na te denken over een stukje
voorlichting en een flexibele houding tav de levensvatbaarvereisten die in het besluit
staan. Het zou goed zijn wanneer in de notitie een paragraaf wordt gewijd aan de
vraag hoe glasvezel een plaats zou kunnen krijgen in Oegstgeest.
Het doet de heer Janssen deugd dat het platform voor ondernemers uit Oegstgeest
vanavond vertegenwoordigd is op de publieke tribune. Op de nieuwjaarsreceptie heeft
hij vernomen dat dit platform echt een partner is geweest in de beleidsontwikkeling
van dit stuk; dat is goed en bevordert het draagvlak. Hij sluit zich aan bij de heer Van
Blitterswijk vwb zijn opmerkingen over de detailhandel. De geestelijke gezondheidszorg is een van de boegbeelden van Oegstgeest vwb economie en werkgelegenheid.
Ook hij is benieuwd hoe de ZZP-ers door deze barre tijden heen geholpen kunnen
worden, voor zover zij dit zelf niet kunnen. Eerder is gesteld dat de gemeente als regievoerder moet optreden bij het MEOB-terrein; dat beperkt de gemeente natuurlijk
wel in de invulling van dat terrein. Daarbij is de gemeente straks ook afhankelijk van
privaat geld om dat terrein te realiseren maar ook het private geld stroomt niet rijkelijk momenteel. Vwb de prioriteiten stelt hij voor scherp te kiezen voor een aantal
beeldbepalende sectoren in het dorp, te weten bioscience en geestelijke gezondheidszorg. Achter die twee sectoren zit een grote laag van toeleverende bedrijven, detailhandel en ZZP-ers. De regionale dimensie dient verder uitgewerkt te worden, mn tav
de economische ontwikkeling op de wat langere termijn (infrastructuur en (beroeps)onderwijs).
De heer Reiding meent dat dezelfde nota al eens eerder is langs gekomen. Ook hij
vraagt om aandacht voor de problemen in de detailhandel, gelet op de cijfers die bijgeleverd zijn, en de ZZP-ers die in moeilijke tijden verkeren. Hij sluit zich aan bij de
eerdere opmerking over het economisch beleid in de regio, zeker met het oog op de
schaal van Oegstgeest. Die accenten moeten verder uitgewerkt worden in de nota.
Vwb de speerpunten kiest hij voor de speerpunten 1, 4 en 7. De afspraken over het
MEOB-terrein zijn helder, maar deze nota straalt te veel uit dat het MEOB-terrein er
al is maar de vraag is of het allemaal wel gaat lukken. In het stuk staat dat ondernemers worden gestimuleerd aan de realisatie daarvan bij te dragen; dat roept de suggestie op dat ook de gemeente daaraan bijdraagt en dat is niet de afspraak.
Mevrouw Rosdorff sluit zich aan bij de eerdere woorden. Dit stuk is nog niet rijp
voor de raad, volgens haar. Belangrijke peilers voor de komende 10 jaar zijn de ontwikkelingen van de bedrijventerreinen Biosciencepark en MEOB. Wellicht dat die
ontwikkelingen ook voor ZZP-ers extra werk betekenen. De bedrijventerreinen bevinden zich langs de A44 en dat vraagt ook om het oplossen van verkeersknelpunten.
Een goede bereikbaarheid maakt bedrijventerreinen immers interessant voor bedrijven, ook vwb het openbaar vervoer. Gezien het tempo van infrastructurele ontwikkelingen is het goed om na te gaan wat van belang is: eerst een goede infrastructuur of
eerst ontwikkelen van bedrijventerreinen? Duurzaam ondernemen betekent ook dat
per fiets of openbaar vervoer de werkplek bereikt kan worden; hier zou ook met de
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Provincie over overlegd moeten worden. Zij sluit zich aan bij het CDA vwb de detailhandel. Verkoop via internet neemt steeds grotere vormen aan, maar er zullen altijd
bedrijven blijven die producten verkopen die mensen eerst willen zien of voelen. In
dit verband is het ook goed te kijken naar het parkeren, van zowel de auto als de fiets.
Dat is nog steeds een probleem in de Kempenaerstraat. Zij betreurt het dat er nog
steeds geen verkeer- en vervoersplan is, ook aangezien er een nieuwe wijk in Oegstgeest gerealiseerd wordt. De vraag is wat de ondernemers die er al zijn, graag willen
en hoe de gemeente hen beter kan ondersteunen. Zij was verbaasd over een bericht in
het nieuws dat er een groot bedrijf in Oegstgeest zou komen waar mensen van de Maregroep geplaatst zouden kunnen worden.
Wethouder Haanstra gaat binnenkort kennismaken met het platform van ondernemers in Oegstgeest. Zij is sinds een week als wethouder werkzaam in Oegstgeest en
heeft nog niet alle stukken tot zich kunnen nemen, maar zij zal proberen op de verschillende reacties in te gaan. Vwb de ZZP-ers vraagt zij zich af in hoeverre deze personen alleen een eigen bedrijf hebben of naast een baan in loondienst er zelf iets in
een eigen bedrijf bij doen. In dat laatste geval zullen zij iets minder afhankelijk zijn
van de economie. Het lijkt haar goed wanneer sociale zaken aandacht hieraan besteed
en aan de problematiek van ZZP-ers, om hen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de zorgsector; veel zorginstellingen hebben inderdaad te maken met forse bezuinigingen. Vwb het MEOB-terrein is afgesproken dat de gemeente geen risico mag lopen. Er moet ruimte komen om nieuw en bestaand ondernemerschap een werkplek te geven. Daar bestaan verschillende ideeën
over. De suggestie mbt glasvezel vindt zij interessant en die neemt zij mee. Tav de detailhandel merkt zij op, dat webwinkels een feit zijn maar bepaalde soorten bedrijven
zullen inderdaad altijd blijven bestaan in de detailhandel. Het is de vraag op welke
manier detailhandel en gemeente elkaar kunnen vinden. Vwb de regionale dimensie
meldt zij, dat er een initiatief vanuit Leiden is gekomen om op 7 februari een informatieavond voor de omliggende gemeenteraden te houden over het opstellen van een
economische agenda. Hier komt nog een uitnodiging voor. De opmerkingen over de
topsectoren neemt zij mee, evenals die over infrastructuur en onderwijs. Bereikbaarheid van de bedrijven is hier zeker een belangrijk punt bij en daar zal goed naar gekeken worden. Het is ook zaak bij het binnenhalen van bedrijven te bekijken of mensen
die nu een uitkering ontvangen opgeleid kunnen worden zodat zij in die bedrijven
kunnen gaan werken. Dat kan heel goed werken en daar zijn ook voorbeelden van te
noemen. De genoemde speerpunten neemt zij eveneens mee. Met de opmerkingen die
vanavond zijn gemaakt, gaat zij graag het gesprek aan met de stakeholders waarna
een goed uitwerkingsprogramma opgesteld kan worden. Zij denkt hier over een half
jaar mee te kunnen komen, in ieder geval nog voor de begrotingsbehandeling. Dit
voorstel zou dus als zodanig in de raad vastgesteld kunnen worden, stelt zij voor.
Tweede termijn
De heer Van Blitterswijk is voor het voorstel van de wethouder om nu vooral door
te gaan. Tav de prioriteiten denkt hij niet dat de ene belangrijker is dan de andere. De
detailhandel is belangrijk voor de leefbaarheid van een gemeente. Het stuk kan wat
hem betreft door als hamerstuk naar de raad.
De heer Janssen kan zich er ook in vinden nu het voorstel vast te stellen en tegelijkertijd met het uitvoeringsprogramma te beginnen. Bij het maken van het uitvoe-
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ringsprogramma moet wel goed gekeken worden naar wat precies de kaders zijn die
meegegeven zijn. Met die opmerking kan het een hamerstuk zijn in de raad.
Wethouder Haanstra zegt dat met het vaststellen van dit voorstel er in ieder geval
iets ligt waarmee doorgegaan kan worden, maw het is bespreekrijp.
De heer Janssen begrijpt dat het voorstel een basis is waarmee de wethouder verdere gesprekken kan gaan voeren. De wethouder maakt tav het MEOB-terrein een koppeling met uitplaatsing van bestaande bedrijven naar dit terrein. Volgens de VVD kan
het MEOB-terrein een goede functie vervullen voor bedrijven die bioscience gerelateerd zijn maar niet aan de formele criteria voldoen om op het Biosciencepark zelf gevestigd te worden. Dit moet in de ontwikkeling van het MEOB-terrein een rol spelen.
De gemeente heeft de afgelopen jaren ook lokale werkgelegenheid vernietigd; in dit
verband wijst hij op het uitplaatsen van ambtenaren naar Servicepunt71 en BSGR. De
gemeente zou zich ook sterk moeten maken om een regionale dienst binnen de grenzen van Oegstgeest te trekken; Oegstgeest heeft immers ook nog een pand in de aanbieding. Oegstgeest is klein en wie klein is, moet slim zijn. Als het gaat om de felbevochten sectoren en bioscience lijkt het hem goed als Oegstgeest dit samen met Leiden als één geheel presenteert en er geen apart label komt voor Oegstgeest bioscience.
Hij heeft begrepen dat ook het bedrijfsleven erop wacht dat hiermee aan de slag gegaan wordt.
De heer Reiding ondersteunt de woorden van LO over bereikbaarheid middels
openbaar vervoer en de fiets. Hij is het eens met het procesvoorstel.
Mevrouw Rosdorff kan zich vinden in de term bespreekrijp. Leegstaande winkelpanden bevorderen niet de sfeer in een winkelgebied. In Leiden loopt een project
waarbij kunstenaars worden betrokken, die tijdelijk een leegstaand pand kunnen betrekken. Misschien is het een idee iets dergelijks in Oegstgeest te doen.
9.

Begroting 2013 van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest
(122/12)
De Voorzitter verwelkomt de heer Meelker, penningmeester van het OPOO.
De heer De Rotte zegt dat de laatste jaren met grote zorg naar de niet-sluitende begrotingen van de OPOO is gekeken. Het verheugt hem daarom te zien dat er een kentering is opgetreden. Het is goed te zien dat verbeterpunten te herkennen zijn, zoals
het zorgvuldiger omgaan met het personeelsbeleid. Hij kan zich vinden in de begroting.
Mevrouw Rosdorff zegt dat de raad inderdaad meer bij de begroting betrokken wilde worden. Het bestuur heeft slagen gemaakt en er is veel aan gedaan de exploitatie
weer sluitend te maken. Er zijn wat juridische kwesties; volgens haar zijn die op te
lossen met mediation. Samen inkopen met andere scholen of organisaties zou voordelen op kunnen leveren. Zij steunt het voorstel.
De heer Van Blitterswijk stelt dat er inderdaad regelmatig is gesproken over de financiële situatie bij het OPOO. Goed nieuws dat de acties die in gang gezet zijn nu
hun vruchten afwerpen. De risico's zijn ook beter in kaart gebracht. Dit betekent dat
de begroting 2013 nagenoeg sluitend is en dat is een compliment waard. Het is wel
goed de vinger aan de pols te houden, gelet op de risico's, het weerstandsvermogen en
het uitstellen van investeringen. De ingezette lijn moet doorgezet worden.
De heer Hessing sluit zich aan bij de vorige sprekers. Hij ziet met vertrouwen 2013
tegemoet. Het is zaak dat de informatievoorziening zoals die is ingezet ook voortgezet
wordt. De risico's moeten goed in de gaten gehouden worden. Het is van belang gel7

den te reserveren voor de onderhoudslasten vanaf 2014. Hij kan instemmen met de
begroting.
Wethouder Roeffen zegt dat in 2011 de situatie inderdaad veel slechter was dan verwacht en gehoopt. Er zijn aanzienlijke verbeteringen opgetreden en verwacht wordt,
dat het voorziene tekort in 2012 zeer waarschijnlijk kleiner zal zijn. Als de trend zich
voortzet dan zal ook dat kleine tekort straks verdwijnen en de begroting van het
OPOO volgend jaar uit de rode cijfers zijn. Het verscherpt toezicht heeft dus resultaat
opgeleverd en dat zal voortgezet worden, zo is de afspraak. Er zal een aantal communicatiemomenten per jaar met het OPOO zijn en hij zal de commissie zeker op de
hoogte stellen van die gesprekken. Over de risicoanalyse mn vwb de onderhoudskosten zal nog een gesprek plaatsvinden.
De heer Meelker zegt mbt de juridische kwesties dat inderdaad geprobeerd wordt
deze middels mediation op te lossen.
Mevrouw Twist merkt nog op dat de schoolbesturen regelmatig bij elkaar komen. In
die gesprekken wordt ook besproken hoe tot gezamenlijke inkoop kan worden gekomen. Dat is niet eerder van de grond gekomen maar met het oog op de huidige ontwikkelingen is dat wenselijk. Begin 2014 zouden de onderhoudskosten van schoolgebouwen overgeheveld worden naar gemeenten maar het Rijk wil dat een jaar uitstellen, zo is deze week bekendgemaakt.
De Voorzitter concludeert dat dit voorstel als hamerstuk naar de raad gaat.
10. Inhoudelijke mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
11.

Stukken ter kennisneming

Klantonderzoek begeleiding AWBZ - nulmeting
De heer Hessing leest dat 88% van de klanten zich kan redden met de geboden hulp;
dat is een mooi resultaat maar 12% van de klanten kan dat dus nog niet. Dat gegeven
moet meegenomen worden in het verdere beleid. 9% krijgt ondersteuning van een
mantelzorger; dat geeft ook een bepaalde kwetsbaarheid aan dus hij pleit voor aandacht voor mantelzorgers bij de verdere ontwikkeling van beleid.
De heer Van Blitterswijk denkt dat een nulmeting op dit moment, nu er AWBZtaken naar de gemeenten toekomen, heel dienstbaar kan zijn. Een aanbeveling is om
de indicatiestelling minder bureaucratisch te maken. Dat is een veel gehoorde klacht
maar wel lastig op te lossen. Ook hij pleit voor aandacht voor de mantelzorgers, conform aanbeveling twee. Tot slot blijven er veel klachten over de persoonlijke verzorging van thuiszorgconsulenten; ook dat is een lastig punt. Hij is benieuwd hoe de
aanbevelingen worden meegenomen en zich verder ontwikkelen in het Wmo-beleid.
De financiële kant is nog steeds niet helder; hoe staat het met de financiële planning?
Het is zaak dat de mensen hun zorg kunnen blijven behouden en ook nieuwe mensen
in de toekomst kunnen toetreden.
Wethouder Roeffen heeft deze nota nog niet gelezen maar neemt de gemaakte opmerkingen mee.
De heer Janssen merkt op, dat in de gesprekken voor het kerstreces over het nieuwe
college uitgebreid gesproken is over hoe de financiële kwetsbaarheid van de gemeente
op dit punt verminderd kan worden. Wat gemeenten er vanuit het Rijk bij krijgen,
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moet niet een op een vanuit de gemeenten bijgeplust worden maar de eerste klappen
moeten wel opgevangen worden.
Mevrouw Rosdorff sluit zich aan bij de vorige sprekers.
12. Rondvraag
Er zijn geen vragen.
13. Sluiting
De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21.45h.
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