
Persbericht 

Voorstel voor nieuw college Oegstgeest 

De informateurs, Ruud Koole en Matthijs Huizing, hebben vandaag hun opdracht “onderzoek de 

mogelijkheid van een nieuw slagvaardig college, waaraan in ieder geval deelnemen PrO en VVD” 

afgerond met het uitbrengen van hun advies. Na aanvaarding van de opdracht zijn verkennende 

gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters van alle zes fracties in de Gemeenteraad. Daarnaast 

zijn er nog aanvullende gesprekken gevoerd met andere hoofdrolspelers zoals de burgemeester, de 

vier voormalige wethouders en de gemeentesecretaris. 

Op basis van deze gespreksronde is gekozen om een samenwerking van PrO en VVD met Leefbaar 

Oegstgeest nader te onderzoeken. Hiervoor zijn meerdere gesprekken met de drie partijen gevoerd.  

Op hoofdlijnen behelst het advies: 

- Vorm een coalitie bestaande uit drie partijen, te weten PrO, VVD en LO. 

- Vorm een college bestaande uit drie fulltime wethouders waarbij elk van de drie partijen één 

wethouder levert. De portefeuille-indeling is op basis hiervan herschikt. 

- De portefeuilleverdeling die wordt voorgesteld is: 

o Wethouder Financiën en Economie te leveren door PrO ; hiervoor wordt voorgesteld: 

Johanna Haanstra (voormalig wethouder Almere) 

o Wethouder Maatschappij te leveren door LO; hiervoor wordt voorgesteld:  Jos Roeffen 

(adviseur en interimmanager te Oegstgeest) 

o Wethouder Ruimte te leveren door de VVD; hiervoor wordt voorgesteld: Wendelien Tönjann 

(wethouder Ruimte in het vorige college) 

- Op het huidige coalitieakkoord geldt een addendum, waardoor een nieuw collegeakkoord 

ontstaat getiteld ‘Toekomstperspectief’. Waar dit addendum afwijkt van het bestaande 

coalitieakkoord geldt het addendum. De belangrijkste punten van het addendum zijn: 

o Financiën. Het nieuwe college krijgt de opdracht om vóór 31 maart 2013 te komen met een 

plan van aanpak om grip te krijgen op de financiën van de gemeente Oegstgeest.  Het advies 

noemt verschillende maatregelen in de inkomsten- en uitgavensfeer die in dat plan van 

aanpak moeten worden opgenomen. Het rapport “Het Lek Stoppen” van Public Profit vormt 

hierbij een belangrijke basis. 

o Bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering dient met kracht te worden gestroomlijnd waarbij de 

kwaliteit van de organisatie wordt verbeterd en een goede aansluiting op Servicepunt 71 

wordt bewerkstelligd. 

o Bestuurlijke samenwerking. Het college komt op korte termijn met een notitie waarin 

scenario’s worden geschetst voor gemeentelijke samenwerking en/of samenvoeging in de 

regio en een voorstel voor een keuze voor één van deze scenario’s. 

Het nieuwe college kan alleen met succes genoemde taken verrichten wanneer de verhouding met 

de raad gebaseerd is op onderling vertrouwen. De informateurs roepen alle fracties, ook die van de 



oppositie, op de constructieve houding die zij in de gesprekken met de informateurs ten toon 

spreidden voort te zetten. 

De fractievoorzitters van PrO, VVD en LO hebben namens hun fracties aangegeven het advies in zijn 

geheel over te nemen. Conform haar reglementen zal het advies aan de ledenvergadering van PrO 

ter goedkeuring worden voorgelegd. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 21 december. 

Op zaterdag 22 december om 10.00 uur zal er in het gemeentehuis van Oegstgeest door de 

informateurs en door de fractievoorzitters van PrO , VVD en LO een persconferentie gehouden 

worden waarbij zij het nieuwe coalitieakkoord toelichten. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Koole (06-212 668 88) of Matthijs 

Huizing(06-504 199 52). 


