NIEUWSBRIEF 50 van 23 april 2016

DE SFEER ZIT ER GOED IN
De kranten zorgden de afgelopen week voor een treurig beeld van de politiek in Langedijk. In het
kopje van deze jubileum nieuwsbrief zie je hoe het er vroeger aan toe ging. Vandaag de dag is dat
wel anders. Grappig genoeg gaf de huidige burgemeester Hans Cornelisse in een telefoongesprek
de schuld voor de ‘’verzuurde sfeer’’ in Langedijk aan de Burgerrekenkamer. Zijn verholen intimidaties en beledigingen waren voor ons een reden op 12 april jl. een klacht in te dienen.
De week zette goed in met de raadsvergadering van 19 april. De oppositie diende een motie van afkeuring in. De coalitie had in 1e instantie geen behoefte de motie te behandelen. Toen bleek dat de
ingediende motie moest worden behandeld liet Ger Nijman (Dorpsbelang) weten geen behoefte te
hebben aan een schorsing om de tekst even door te nemen: hij zou toch zou tegenstemmen. In artikelen die hierover in het Noordhollands Dagblad verschenen werden zeer kritische kanttekeningen
gemaakt bij het democratisch gehalte van de gemeente Langedijk.
De provincie waarschuwde Langedijk op 23 maart 2016 dat de inning van precario (€ 2,1 miljoen) op
losse schroeven staat en sommeert onze gemeente uiterlijk 1 mei te laten weten hoe dit gemis in de
ramingen zal worden opgevangen. Concept-antwoord van de gemeente: ‘’dat zien we wel als de wet
is aangenomen. We zullen er in de begroting 2017 aandacht aan schenken’’. Het is onvoorstelbaar.
In het Langedijker Nieuwsblad van 20 april een column van Rob Planken over het faillissement van
Stichting Voorschool Langedijk (zeg maar Peuteropvang) getiteld ‘’Of ben ik nou zo dom?’’. In hetzelfde blad een artikel gebaseerd op ons persbericht van 14 april ‘’Struikelt college Langedijk over de
peuters?’’. De essentie, ‘’wat is er nog te zien van het barmhartige CDA?’’, werd volledig overgenomen. Het antwoord kennen we: in Langedijk helemaal niets.
De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een rapport gepubliceerd getiteld ‘’15,9 uur’’. Dat is de tijd
die een raadslid gemiddeld per week besteedt aan het raadswerk. Voorzitter Jacques Wallage was
vrijdag jl. op Radio 1 en adviseerde raadsleden vooral niet de rol van ambtenaar of 2e Kamerlid na te
spelen. ‘’Zoek samenwerking tussen coalitie en oppositie, pak dingen gezamenlijk op. Ga de straat op
en verbindt burgers en gemeentebestuur’’. Het is ons uit het hart gegrepen maar gevreesd moet
worden dat wij dat deze raadsperiode, een hoogtepunt van vliegen afvangen, haar kloven en mantel
uitvegen, niet meer gaan meemaken.
In de 2e Kamer is de Woo aangenomen, de Wet open overheid. Een verbeterde Wet openbaar bestuur. Dat komt goed uit want sinds wij ons als lid hebben aangemeld bij de Vereniging Van OnderzoeksJournalisten VVOJ zijn wij van zins dieper te graven en meer gebruik te maken van ons recht
dossiers op te vragen. De Burgerrekenkamer Langedijk was ook aanwezig op het jaarcongres van de
NVRR (Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies) en is thans in gesprek
over een geassocieerd lidmaatschap.
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