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NIEUWSBRIEF 15 – 26 oktober 2013
Onlangs verschenen de Programmabegroting 2014 en de 3e kwartaalrapportage 2013. Reden voor
de Burgerrekenkamer Langedijk weer eens te gaan spitten. Zitten we echt, zoals B&W ons wil doen
geloven, financieel in rustig vaarwater? Hoe is het met de kostenbesparingen, met de grondverkoop, de takendiscussie met de raad?
Hoofdpijndossier nr. 1: de grondexploitaties
In het NHD van 19 oktober staat te lezen dat de rentetarieven op de grondexploitatie, zeg maar de
rente die de gemeente moet betalen voor het bezit van de onverkochte percelen Breekland en Westerdel, aan de zeer hoge kant waren. Dus die hebben we verlaagd, laat wethouder Overzier (HvLD66) weten. Dat zouden wij allemaal wel willen, bijv. met onze hypotheek of bedrijfsfinanciering.
Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Langedijk heeft 80% van haar bezit bancair gefinancierd. Gewoonlijk waren die financieringen langlopend. Nu de korte rente zo laag staat is het aantrekkelijk
financieringen om te zetten naar kortlopend. Dat kan zonder kosten als de langlopende lening afloopt. Dat zal Langedijk zeker wel gedaan hebben, en dat is verstandig. Maar om dat voordeel nou
toe te reken aan de ene of de andere post, daar zetten wij onze vraagtekens bij. Dat heet in het jargon ‘’een sigaar uit eigen doos’’. Wordt vervolgd.
Teruglopende inkomsten op bouwleges
Uit de rapportage over het 3e kwartaal 2013 blijkt dat bouwleges dit jaar met € 600.000 teruglopen.
Logischerwijs zou men denken dat dan de tering naar de nering wordt gezet en de loonkosten van de
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (26,8 FTE en € 1,68 miljoen loonkosten) met eenzelfde bedrag worden verlaagd. Dat zou 10 FTE’s minder betekenen. Maar nee, in de kwartaalrapportage laat men alvast weten dat men kritisch heeft gekeken en de mogelijkheden heeft benut door 3
FTE’s te besparen. Einde discussie. Wij willen die discussie heropenen, en voeren daartoe aan dat een
structurele heroriëntatie op de uitgaven nu essentieel is. Je kunt ook nauwelijks verwachten dat de
ambtenaren zelf aanbevelen ambtenaren te ontslaan, dus hoort de raad dit te bewerkstelligen door
de budgeten te korten. In dit verband is het belangrijk even terug te kijken naar de behandeling van
de Kadernota 2013-2017.
Wettelijke en niet-wettelijke takendiscussie, motie CU bij behandeling Kadernota 2013-2017
In een motie van de CU, ondertekend door alle partijen excl. GroenLinks, werd vastgesteld dat de
gemeente wettelijk verplichte en vrijwillige taken op zich heeft genomen. De vraag was of de wettelijke taken niet wat efficiënter of soberder zouden kunnen worden uitgevoerd, en of alle vrijwillige
taken wel nodig zijn. De raad heeft het college van B&W opgedragen hierover vóór de behandeling
van de Programmabegroting 2014 met de raad te discussiëren. Er heeft inderdaad een soort overleg
plaatsgevonden. Echter: deze discussies waren niet openbaar, en er is geen verslag van gemaakt.
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dijk is van mening dat discussies als deze, die gaan over zin en onzin van de overheidskosten, en consequenties hebben voor het verstrekken van subsidies en het verminderen van diensten, in de openbaarheid gevoerd dienen te worden. Want dat is nou juist het punt waar het ons om gaat: wordt het
publieke geld, ons geld dus, goed besteed of niet? Mogen wij de discussie daarover niet volgen? Zijn
er redenen waarom de door de burgers gecontroleerde overheid steeds weer zaken onder de pet
wenst te houden? Per gezin dragen de Langedijkers ruim € 8.000 per jaar bij aan de collectieve uitgaven van onze gemeente. Mogen wij even bij onze volksvertegenwoordigers meekijken over de
schouder? Mag die pet dan even aan de kant?
De accountant stapt op en er is geen geld voor de verplichte Rekenkamerfunctie
Accountant PWC heeft zijn werkzaamheden voor de gemeente Langedijk beëindigd. Dit tijdens de
nog lopende contractperiode, en na de aankondiging van een tariefsverhoging met 58%. Officieel
omdat PWC zijn activiteiten wil herschikken en zich richt op de grotere gemeentes, maar het zal geen
toeval zijn dat dit juist nu speelt. PWC had ook aangegeven voor het overeengekomen bedrag van €
25.000 niet meer te kunnen (willen) werken en vraagt voor de jaarrekening 2013 een bedrag van €
39.500. Wij weten één ding zeker: accountants geven een bron van inkomsten nooit zomaar op.
Maar bij PWC zijn er vast en zeker een paar mensen die opgelucht adem halen. E&Y Accountants is
de volgende gelukkige. Zij doen het voor 32.500. Maar die weten dan ook nog niet wat ze boven het
hoofd hangt.
Na bijna 2 jaar begint Langedijk dan eens werk te maken van de invulling van de verplichte Rekenkamerfunctie. Vooruitlopend op de aanstelling van een directeur heeft men het budget verlaagd van
30.000 naar € 22.000. De Rekenkamer Castricum-Langedijk kreeg ooit een dergelijk bedrag en leverde 100% broddelwerk. Nu gaan we het op dezelfde voet weer proberen. Je zou gaan denken dat de
gemeente Langedijk liever niet op de vingers wordt gekeken. De Burgerrekenkamer Langedijk blijft
haar werk in ieder geval gratis doen.
De begroting 2014 wordt op 12 november behandeld door de raad
Op dit moment zijn wij druk bezig de begroting 2014 te bestuderen. In 195 pagina’s tekst en cijfers
doet de gemeente voorstellen aan de raad voor bezuinigingen en ombuigingen in de komende jaren.
Daar waar wij ideeën hebben om bepaalde voorstellen te herzien of te schrappen zullen wij die zoveel mogelijk nog vóór 12 november met de politieke partijen delen, opdat zij onze zienswijze ook
mee kunnen nemen in de besprekingen. Over dit alles komt ook een volgende nieuwsbrief, ca. 10
dagen na het verschijnen van dit nummer. 15. Het worden belangrijke begrotingsbesprekingen,
waarbij de partijen zich kunnen profileren en aan de kiezers duidelijk maken waar zij voor staan. Dit
zeker ook in het licht van de verkiezingen, want het zal een nieuwe coalitie zijn die de nieuwe begroting moet uitvoeren. De Burgerrekenkamer Langedijk zal hier natuurlijk uitgebreid over rapporteren,
maar veel beter is het de beraadslagingen zelf bij te wonen. Aandacht voor het werk van de raad
betekent ook dat de raad beseft dat geïnteresseerde burgers toezien op hun besluiten.

