
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pers Oegstgeest 

Rekenkamercommissie heeft zorgen over financieel beleid van de gemeente 

Oegstgeest 

De Rekenkamercommissie van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest uit haar zorgen over het 

financiële beleid van deze drie gemeenten waar het gaat om de reserves en voorzieningen (de 

‘spaarpotten’ van de gemeente) in relatie tot mogelijke financiële risico’s die ze lopen. Deze zorgen 

gelden vooral voor de gemeente Oegstgeest en in iets mindere mate voor Voorschoten. Dit schrijft 

de Rekenkamercommissie in een recent verschenen rapport, waarin onderzocht is hoe gemeenten 

omgaan met reserves en voorzieningen in relatie tot financiële risico’s die ze lopen. De 

Rekenkamercommissie baseert de onderzoeksresultaten op gegevens tot en met de 

programmabegroting 2013-2016 (en niet de nieuwe programmabegroting voor 2014-2017). 

Oegstgeest voldoet aan de wettelijke vereisten die gelden voor reserves en voorzieningen. De 

gemeente heeft te maken met aanzienlijke financiële risico’s. Uit het onderzoek kwam naar voren 

dat  de voorgenomen uitgaven in de programmabegroting 2013-2016 niet structureel worden gedekt 

door de verwachte inkomsten. De gemeente zal, evenals in de periode 2009-2012, interen op het 

eigen vermogen, tenzij het beleid wordt gewijzigd (bezuinigingen of verhoging van de inkomsten of 

een combinatie van beide). Het eigen vermogen is de afgelopen jaren gestaag gedaald. De zorgen 

van de Rekenkamercommissie worden nog urgenter omdat de financiële risico’s van gemeenten de 

afgelopen jaren zijn toegenomen en de aangekondigde decentralisaties van taken (de AWBZ, de 

jeugdzorg en de participatiewet) van rijk naar gemeenten nieuwe risico’s voor de financiële positie 

van gemeenten met zich meebrengen. 

De Rekenkamercommissie constateert verder dat in Oegstgeest het risicomanagement niet een vast 

onderdeel is van de bedrijfsvoering. Hoewel Oegstgeest een Nota Risicomanagement heeft, wordt 

deze niet nageleefd. Het proces rondom de inventarisatie, het beheer en de actualisatie van 

grondexploitatierisico’s voldoet wel aan de meeste vereisten. Echter, de financiële mogelijkheden 

van de gemeente om tegenvallers op te vangen zijn mogelijk niet toereikend wanneer alle benoemde 

risico’s zich op hetzelfde moment voordoen. Gezien het ongunstig risicoprofiel van Oegstgeest 

verdient verbetering van het risicomanagement extra aandacht. 
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Tot slot beveelt de Rekenkamercommissie het college van burgemeester en wethouders aan om de 

gemeenteraden op een minder ingewikkelde en meer samenhangende manier te informeren over 

financiële zaken. De raden kunnen daardoor beter sturen op verbetering van de financiële positie en 

van het risicomanagement. 

In een reactie op het rapport zegt het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest blij 

te zijn met het goed onderbouwde rapport, en de strekking ervan en de conclusies te onderschrijven. 

Het college zegt verder belangrijke overeenkomsten te zien tussen de conclusies en het beleid dat 

het college momenteel ontwikkelt en deels al voert. 

De resultaten en aanbevelingen die de Rekenkamercommissie in het rapport geeft kan de 

gemeenteraad van Oegstgeest gebruiken bij de begrotingsbehandeling voor de begroting 2014-2017, 

die op 7 november 2013 plaatsvindt. 

Het rekenkamerrapport en meer informatie over de Rekenkamercommissie is te vinden op de 

website, www.rekenkamerwvo.nl 

 

 
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest 

 

De Rekenkamercommissie is een commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn kaderstellende 

en controlerende taak. Zij voert onafhankelijke onderzoek uit, waarbij wordt onderzocht in welke 

mate de gemeente doelmatig, doeltreffend en rechtmatig heeft gehandeld. Dat betekent onder 

meer dat de Rekenkamercommissie bekijkt of de doelen die de gemeente heeft gesteld worden 

bereikt en of dit is gebeurd tegen zo laag mogelijke kosten. Het accent bij de onderzoeken ligt op de 

(maatschappelijke) effecten van het beleid (doeltreffendheid). 

 


