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1.

Opening benoemingsraad

De Voorzitter opent de vergadering en heet de vele aanwezigen welkom. Allereerst
wenst zij allen een heel goed en harmonieus nieuwjaar toe.
De gemeentesecretaris betreurt het zeer dat hij wegens griep vanavond de vergadering niet kan bijwonen.
Zij verheugt zich erop straks met een nieuwe club deze voor haar laatste collegeperiode in te gaan. Zij nadert de pensioengerechtigde leeftijd en zij wil deze raad en college
de tijd en gelegenheid geven in het voorjaar van 2014 een goede opvolger voor haar te
zoeken.
Zij richt het woord tot de raadsoudste, de heer Klaver. De laatste twee maanden was
zij enig collegelid en moest zij veel alleen doen. In het locoburgemeesterschaploze
tijdperk was de heer Klaver bereid de pieper te nemen en de heer Klaver heeft die periode voortreffelijk waargenomen. Zij overhandigt hem een presentje als dank.
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2.

Vaststellen agenda

De Voorzitter merkt op dat er op de agenda geen gelegenheid wordt geboden aan
raadsleden of fractievoorzitters om nog iets te zeggen alvorens de nieuwe wethouders
benoemd worden; zij geeft hen graag die gelegenheid.
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
2a. Spreekgelegenheid raadsleden
De heer Van Tongeren zegt dat 8 november 2012 een datum is die Oegstgeest nog
lang zal heugen. Die avond besloot het voormalige college op te stappen vanwege onvoldoende vertrouwen dat op dat moment door de raad werd gevoeld. Sindsdien is er
veel gebeurd. De coalitie van VVD en PrO heeft toen besloten twee informateurs aan te
stellen, de heren Koolen en Huizing, die beiden een uitstekende rol hebben vervuld om
uiteindelijk bruggen te kunnen slaan. De afgelopen weken zijn gebruikt om elkaars vertrouwen te winnen en een college te vormen dat gedragen wordt door LO, PrO en VVD.
Hij denkt dat daarmee de bevolking een dienst wordt bewezen. Inmiddels is breed bekend dat de problemen waarvoor Oegstgeest staat, groot zijn.
In het begin van het nieuwe jaar worden altijd de beste wensen aan elkaar uitgesproken. Dit nieuwe jaar wil hij ook uitdrukkelijk gebruiken als teken van vertrouwen in de
nieuwe samenwerking, in de drie wethouders die het college zullen gaan vormen en in
een goede aanpak van de uitdagingen.
De heer Teeuwen wijst op de toch moeizame verhoudingen het afgelopen jaar, bijv.
ttv de Kaderbrief. Er is een breed draagvlak nodig voor de problemen waar Oegstgeest
voor staat, zowel op financieel gebied, op het gebied van de bedrijfsvoering als op het
gebied van de positie van Oegstgeest in de regio. Er liggen uitdagingen te wachten voor
de nieuwe wethouders. De gesprekken met hen waren zeer constructief; die vonden
plaats in aanwezigheid van de heren Koolen en Huizing alsook van de heer Van Veren,
die daarin een stimulerende rol heeft gehad. De wethouders worden met een stevige
taak opgezadeld maar hij is ervan overtuigd, dat die taak in harmonie en breedgedragen opgepakt zal worden.
De heer Vogel zegt dat LO is ingegaan op de uitnodiging van beide informateurs, met
als gevolg dat LO nu aanschuift bij de coalitie van PrO en VVD. Hij denkt dat dat ook
nodig is om Oegstgeest met vereende krachten door deze moeilijke fase te loodsen. De
afgelopen jaren is LO kritisch en constructief geweest in de oppositie; hij wijst in dit
verband mn op de voorbegroting van september vorig jaar. Van die begroting vindt hij
ook eea terug in het coalitieakkoord en daar is hij blij mee. Er is een flinke inspanning
nodig om de situatie van Oegstgeest te verbeteren. Er komt een moeilijke periode aan
maar de persoonlijke kwaliteiten van de drie nieuwe wethouders zijn hem bekend. Hij
denkt dat deze drie elkaar goed aanvullen en als team goed kunnen functioneren. Hij
zal kritisch en constructief blijven volgen hoe de wethouders het coalitieakkoord gaan
uitvoeren, maar ziet dit positief tegemoet.
De heer Braun spreekt zijn waardering uit voor de informateurs, die in korte termijn
een goed resultaat hebben neergelegd. Het ambtenarenapparaat heeft de laatste tijd in
een moeilijke omgeving gewerkt; ook voor het ambtenarenapparaat grote waardering.
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Er zijn heel wat zaken die opgepakt moeten worden door het nieuwe college. Bij de
voorgaande coalitie duurde het een tijd voor het kwartje viel vwb de feitelijke situatie
van Oegstgeest. Het verheugt hem dat ook LO zijn verantwoordelijkheid pakt en in het
college wil deelnemen. Veel problemen moeten opgelost worden in een korte periode
en dat zal een zware taak zijn voor dit college. De CvK heeft aangekondigd te willen
vertrekken. De heer Franssen riep altijd "hoe groter hoe mooier" maar misschien is die
druk weg als de heer Franssen weg is. De gemeenschap Oegstgeest moet echter in welke vorm dan ook gewaarborgd worden. Hij vindt het belangrijk dat er nieuwe verhoudingen in de raad zijn en er sprake is van een stukje herstel van vertrouwen; dat is ook
belangrijk als signaal naar omliggende gemeenten, dus dat moet ook uitgedragen worden. Het lijkt hem goed wanneer raad en college binnenkort een keer bij elkaar komen,
wellicht op een zaterdagmorgen, om gezamenlijk bijv. per fiets door Oegstgeest te toeren.
De heer Den Boer zegt dat het nieuwe jaar begint met een nieuw college; hij wil vanaf
deze plek de nieuwe wethouders evenals alle andere aanwezigen het allerbeste wensen
voor 2013. Het CDA heeft er nooit een geheim van gemaakt op belangrijke punten erg
ontevreden te zijn over het vorige college. Het CDA heeft vele malen aangeboden te
helpen bij het oplossen van de problemen; die helpende hand is niet opgepakt. Dat had
o.a. te maken met de verhoudingen binnen de raad en dat is een harde les die geleerd
is. De tijd van coalitie versus oppositie en college versus raad is wat hem betreft afgelopen. Dat doet het bestuur en ook het dorp geen goed. Het is zaak kritisch naar jezelf en
welwillend naar een ander te kijken, want alleen dan worden op een constructieve manier problemen opgelost. Het nieuwe college krijgt te maken met veel achterstallig onderhoud en de komende weken zal het belang van de opdracht aan het college kristalhelder worden. Het lek moet worden gedicht, want doekjes voor het bloeden volstaan
niet meer. De financiële situatie moet daadkrachtig in control worden gebracht, zo ook
de bedrijfsvoering, en dat wellicht in het licht van intensievere samenwerking van
Oegstgeest met één of meerdere andere gemeenten. De nieuwe coalitie heeft afspraken
gemaakt over denkrichtingen vwb bezuinigingen en helaas ook lastenverhogingen. Gelukkig zijn er kaders gesteld tav de begrotingsdiscipline. De financiën zijn straks belegd
bij Wethouder Haanstra, maar het college is daar in zijn geheel verantwoordelijk voor,
meent het CDA. Hij verwacht van de nieuwe Wethouder Financiën dat zij de financiën
goed bewaakt. De coalitie kiest er vooral voor de inkomsten voor de gemeente te verhogen; het CDA zal er echter op toezien dat ook de kosten van de gemeente verminderen.
Het CDA is zeer bereid in de komende periode als grootste oppositiepartij te helpen
met voorstellen, suggesties en handreikingen. Hij is niet blij met alle plannen in het
akkoord, maar gelukkig is in Oegstgeest sprake van een actieve gemeenschap die graag
meedenkt met het gemeentebestuur en goed in staat is uitdagingen op te pakken. De
gemeente moet dat ook ondersteunen, als meewerkkracht zoals in de Visie 2020 staat;
dat moet eindelijk in de praktijk gebracht worden.
De heer Van den Ouweelen sluit zich aan bij de eerdere woorden van waardering
richting informateurs. Er liggen grote uitdagingen, op het gebied van bestuurlijke samenwerking, bedrijfsvoering en de financiën. De burgers zijn vast verrast te lezen, dat
zij bij de afgelopen verkiezingen hebben gestemd op verkiezingsprogramma's van partijen waarin bovenaan stond de zelfstandigheid van Oegstgeest of behoud van het
groene en dorpse karakter van Oegstgeest. Uiteindelijk is de toekomst van Oegstgeest
op dit moment in het geding. Bestuurlijke samenwerking is een bittere pil; bekeken
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wordt wat de mogelijkheden daarvan zijn in de omgeving. Dat was in 2010 wel anders,
dus hij is benieuwd wat hierover bij de verkiezingen van 2014 op schrift staat. De financiën zijn niet op orde; dat beeld was de afgelopen jaren te zien. Het nieuwe college
krijgt de opdracht voor 31 maart met een zorgvuldig plan van aanpak te komen om de
financiën weer op orde te krijgen. Het nieuwe college zal veel kwaliteiten moeten hebben: slecht weer kunnen trotseren, kunnen incasseren en slecht nieuws verkopen, en
het zal ook de tering naar de nering moeten zetten. Hij heeft vernomen dat de concerncontroller binnenkort een andere functie zal aanvaarden; dat vindt hij een enorme tegenvaller want deze persoon zat nog niet zo lang op die plek.
Er liggen veel uitdagingen en hij wenst de coalitie veel succes.
3.

Benoeming wethouders

De Voorzitter verzoekt de fractievoorzitters van de oppositiepartijen zitting te nemen
in de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven alsook in de Kiescommissie, met als voorzitter de heer Den Boer. Zij constateert dat iedereen daarmee akkoord gaat.
Zij schorst de vergadering zodat de geloofsbrieven onderzocht kunnen worden (20.2020.30h).
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Den Boer.
De heer Den Boer meldt dat er 19 stemmen voor uitgebracht zijn voor de drie voorgedragen wethouders, te weten de dames Haanstra en Tönjann, en de heer Roeffen.
De Voorzitter verzoekt de dames Haanstra en Tönjann en de heer Roeffen naar voren
te komen en de overige aanwezigen te gaan staan. Zij constateert dat de drie voorgedragen wethouders hun benoeming aanvaarden.
De drie wethouders leggen vervolgens de belofte af als wethouder van de gemeente
Oegstgeest. De Voorzitter feliciteert de nieuwe wethouders en overhandigt hen een
bloemetje. Vervolgens geeft zij de overige aanwezigen de gelegenheid het nieuwe college te feliciteren en schorst daartoe de vergadering (21.35-21.50h).
4.

Benoeming (plv) leden in Algemene Besturen gemeenschappelijke
regelingen

De Voorzitter verzoekt de raadsleden hun stem uit te brengen mbt de benoeming van
de leden in Algemene Besturen van gemeenschappelijke regelingen en schorst daartoe
voor een kort moment de vergadering.
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Den Boer.
De heer Den Boer geeft aan dat 19 stemmen voor zijn uitgebracht conform het voorstel; hiermee zijn alle daarin genoemde (plv) leden benoemd in de functie zoals in het
voorstel staat vermeld.
De Voorzitter dankt de leden van de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven en Kiescommissie voor hun inzet en ontbindt de commissies.
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5.

Sluiting benoemingsraad

De Voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 20.55h en nodigt alle aanwezigen uit in de hal te toosten op een goed en vruchtbaar nieuwjaar.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 januari 2013.

, voorzitter

, griffier
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