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Geachte leden van de gemeenteraad van Langedijk,
Dinsdag en woensdag as. gaat u beraadslagen over de kadernota 2013-2017. Gezien de financiële
situatie van Langedijk zijn dit uiterst belangrijke vergaderingen. De afgelopen maanden is gaandeweg
duidelijk geworden dat bezuinigingen en beleidsombuigingen nu harder nodig zijn dan ooit. Om
daarover weloverwogen besluiten te kunnen nemen moet de raad volledig en correct geïnformeerd
zijn, en daar willen wij een bijdrage aan leveren.
Sinds onze oprichting begin dit jaar hebben wij interessante en vertrouwelijke gesprekken gevoerd
met velen van u. De openheid die u daarin betracht heeft hebben wij buitengewoon op prijs gesteld.
Ze heeft ons ook in staat gesteld te focussen op hoofdzaken en, gevraagd en ongevraagd, onze mening en adviezen te geven. Wij hebben begrepen en ook zelf vastgesteld dat de huidige problematiek
feitelijk ieders verantwoordelijkheid is geweest. Het is dan dus ook aan iedereen en alle partijen om
gezamenlijk tot acceptabele oplossingen te komen. Daarom roepen wij u nogmaals op partijpolitieke
en electorale geschilpunten terzijde te leggen en een zo breed mogelijke coalitie te vormen. Want de
burgers van Langedijk verwachten van u dat de problemen worden opgelost en de pijn eerlijk wordt
verdeeld.
Essentieel voor de noodzakelijke omvang van de bezuinigingen is de vraag of de huidige waarde van
de grondexploitaties en het uitgiftetempo van de grondpercelen reëel zijn. Wij hebben de gemeente
gevraagd ons inzage te geven in de beschikbare informatie maar krijgen van B&W geen antwoord.
Vanuit het gemeentehuis vernemen wij dat B&W ‘’niet wenst te reageren’’. Maar ook zonder de
kennis van die stukken is het zonneklaar dat we niet hoeven te rekenen op een plotseling herstel van
de Langedijker woningmarkt. De accountant acht het geraamde uitgiftetempo ‘’optimistisch’’. Overal
in Langedijk zijn kavels voor vrije vestiging beschikbaar. Heerhugowaard neemt de bouw in Broekhornpolder voortvarend ter hand. Herstel uit de huidige recessie gaat nog lang duren en geld blijft
krap. Grond afwaarderen gaat met procenten, grond niet verkopen kost 100% in één keer. Wij schatten dat de komende jaren de grondverkoop zeker 2 à 3 miljoen lager gaat uitvallen dan geraamd.
Ook dat zal weer moeten worden opgevangen.
Om iets voor de burgers te betekenen zullen de financiën van Langedijk op orde moeten zijn. Daartoe
moet de raad in staat worden gesteld de juiste beslissingen te nemen, en daarom moet de raad volledig en correct worden geïnformeerd. Dat gebeurt onvoldoende, zo stellen wij vast na bestudering
van de Kadernota 2013-2017, de bijbehorende stukken en contacten met raadsleden en het ambtelijk apparaat. Helaas krijgen wij vaak de indruk dat het spelletje van kat en muis met B&W en het
ambtelijk apparaat meer aandacht krijgt en meer energie kost dan de oplossing van het probleem
zelf. Maar uiteindelijk hebben de burgers van Langedijk ù gekozen om het college van B&W te controleren, dus de raad is de baas.

De Burgerrekenkamer Langedijk

| www.deburgerrekenkamerlangedijk.nl

| deburgerrekenkamer@ziggo.nl

De Burgerrekenkamer is de externe onafhankelijke partijloze professionele kritische rekenkamer van Langedijk

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande belangrijke punten en suggesties:
 Bij de Kadernota hoort het pdf document ‘’Takenlijst wettelijk niet wettelijk kadernota 20132017’’ waarin alle begrotingsposten met bedragen zijn opgenomen. Een dergelijk document zou
u ook in Excelformat moeten worden aangeboden, zodat u hiermee zelf rekenwerk kunt doen.
Dit was niet het geval, daarom hebben wij dat gedaan en u een kopie gestuurd. Een aansluiting
met jaarrekeningen en/of begrotingen bleek niet te maken dus hebben we hier met een oncontroleerbare en onwerkbare cijferbrij te maken. In de notitie ‘’Beantwoording technische vragen
Kadernota 2013-2017’’ antwoordt de gemeente op vraag 108 van de VVD dat kosten van personeel en kapitaallasten niet zijn opgenomen. De indruk wordt gewekt dat volledige en begrijpelijke informatie aan de raad geen prioriteit heeft.
 Voorgesteld wordt de aan de grondexploitaties toegerekende rente van 3,7% te verlagen naar
2%. Tenzij er daadwerkelijk sprake is van herfinanciering, wat wij uit de stukken niet kunnen opmaken, is hier sprake van een ‘’sigaar uit eigen doos’’. Rente op grond omlaag: dan andere rente
omhoog. Dit punt is ook daarom zo opvallend omdat in het antwoord op vraag 108 (het punt
hierboven) wordt gemeld dat ‘’kapitaallasten niet direct te beïnvloeden zijn’’. Maar hier dus wel?
 Wij missen een volledige en samenhangende financiële onderbouwing. Die is essentieel voor
verstandige besluiten. Zie bijv. subsidies op sport: zet daar de huuropbrengst van de velden bij,
en de gemeentelijke onderhoudskosten van die velden. Dit werd ook door de VVD gevraagd
middels vraag 104 van de technische vragen. Hierop antwoord de gemeente dat dat nu nog niet
gebeurt maar straks misschien wel. Met veel omhaal van woorden wordt geen antwoord op de
vraag gegeven.
 Voorstellen voor echte beleidsombuigingen en nieuw beleid zien wij niet. Het uitsluitend hanteren van de kaasschaaf is ongenuanceerd en kan tot grote fouten leiden. Stel criteria op voor de
subsidies die de gemeente verstrekt en toets daar de actuele situatie op. Stop met subsidies aan
vergadercircuits.
 De gemeente voert een groot aantal wettelijk verplichte taken uit, en de rijksoverheid heeft besloten dat dit er in de toekomst nog veel meer worden. Hoe ze uitgevoerd worden is ter beslissing aan de gemeente. Het kan goudgerand en het kan sober. Langedijk kan o.i. niet anders dan
kiezen voor sober en zou zo spoedig mogelijk moeten beginnen met de inventarisatie en versobering van deze taken.
 De gemeente zegt 0,6 miljoen per jaar op de organisatie te kunnen bezuinigen door natuurlijk
verloop niet zonder meer te vervangen. Zomaar vacatures niet vervullen is geen goed idee. Maak
een analyse van de organisatie die de gemeente nodig heeft en pas daar de huidige organisatie
op aan. Sluit gedwongen ontslagen niet bij voorbaat uit; dat gebeurt elders ook niet. Dit is een
complex proces; neem daar de tijd voor.
 Maak een scan van de bedrijfsmatige kant van de gemeente. Daar is altijd veel geld te besparen.
Zorg dat het huishoudboekje nu echt op orde komt, dat houdt in ‘’ de tering naar de nering zetten’’. Zet een streep door overbodige uitgaven, geef niet meer geld uit dan er in komt, en rapporteer hier netjes over.
 Borg het nieuw te vormen beleid ook voor de toekomst; volgend jaar zijn er verkiezingen en een
nieuwe coalitie moet niet alles kunnen terugdraaien.

