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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN LANGEDIJK 2014
Met 47,6% van de stemmen verwierven de 3 lokale partijen 11 van totaal 21 raadszetels, en winnaar Dorpsbelang Langedijk is aan zet om een nieuwe coalitie te vormen. Lijsttrekker en fractievoorzitter Ger Nijman heeft laten weten dat de drie lokalen samen met nog een nader te kiezen 4 e
partij een coalitie gaat vormen. Dat is verstandig gezien de geringe meerderheid. Die 4e partij gaat
ook de 3e wethouder leveren; de wethouders Overzier en Beers blijven zitten. De Burgerrekenkamer heeft Dorpsbelang Langedijk opgeroepen de keuze voor de 4e partij in sterke mate te laten
afhangen van de kwaliteit van de te leveren wethouder. Wij hopen dat de nieuwe coalitie snel en
voortvarend aan de slag gaat. Voor de 3 decentralisaties per 1-1-2015 is hoegenaamd nog niets
georganiseerd en de besparing van € 1,2 miljoen op subsidies moet nog helemaal worden ingevuld.
De nieuwe raad heeft alvast maar de vergaderingen voor april en juni geschrapt. Wij bewaren de
verkiezingsprogramma’s en zullen besluiten van de nieuwe raad daar keer op keer aan toetsen.
Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie
Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat de burger meer moet worden
betrokken bij opstellen en uitvoeren van beleid. Dat is hoopgevend, want het sluit aan bij onze wensen. Maar uiteindelijk zal de praktijk uitwijzen of deze mooie beloften in de categorie ‘’verkiezingsballonnen’’ vallen of echt gemeend zijn. De Burgerrekenkamer is maar vast vanuit een positieve gedachte begonnen en heeft op 10 februari met 3 man sterk gesproken met burgemeester Cornelisse
en wethouder Overzier. Wij wilden o.a. spreken over de inhuur van externe adviseurs, en ja hoor,
daar zat er weer één. Voor € 900 per dag, om ons wat te kunnen vertellen over de grondexploitaties
Breekland en Westerdel. Er is verder gesproken over Breekland (zie notitie Hans Gorter aan burgemeester Cornelisse bijgaand), over de niet aansluitende cijferbrij van begrotingen, kadernota’s en
jaarrekeningen, over de assistentie die de Burgerrekenkamer op allerlei bedrijfsmatig gebied kan
bieden. Wethouder Overzier reageerde daarop positief met ‘’ Ik lees in uw mail nadrukkelijk een uitnodiging die ik graag aanneem. Namelijk om meer in gezamenlijkheid te onderzoeken waar mogelijkheden voor
verbetering, zowel financieel, beleidsmatig als hoe dat gepresenteerd wordt, zijn.’’. Een eerste gesprek heeft
met het ambtelijk apparaat heeft inmiddels plaatsgevonden. Burgemeester Cornelisse liet weten ‘’In
het kader van de procedurekwestie die zich ontwikkelt - hoe hebben we het afgesproken en wie gaat met wie
in eerste instantie rond de tafel - zal mevrouw Overzier in een komend gesprek met de heer Muurling aangeven hoe verder. Ik kijk uit naar een ambtelijke reactie op uw bemerkingen en een bestuurlijk gesprek daarover.’’ Wij hebben gevraagd wat dit betekent maar helaas geen reactie mogen ontvangen. Wij loven

een fles wijn uit voor degene die het dichtst bij de bedoelde inhoud komt. Uiteraard zullen wij Hans
Cornelisse vragen in de jury zitting te nemen. Ook hij krijgt een fles wijn als hij alsnog kan vertellen
wat hij heeft willen zeggen.
Dat is heel normaal in onze gemeente
Onder dit motto starten 8 gemeenten in de regio een gezamenlijke imagocampagne. Een oud Nederlands spreekwoord zegt ‘’wat niet kan glimmen hoef je niet te poetsen’’ en dat geldt ook hier. Zolang niet alles pico bello in orde is past
een zekere bescheidenheid. Die missen wij hier. Zo lezen wij op de
gemeentesite: De campagne ‘Dat is heel normaal in onze gemeente’ laat
inwoners voorbeelden zien van de veranderingen en de vaak eenvoudige
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woorden. “Lukt het een burger niet om problemen op eigen kracht op te lossen, dan kijkt de gemeente samen
met hem naar ondersteuning die past bij de situatie. Op die manier wordt het geld besteed waar het echt nodig
is, aldus wethouder Irma Schrijver.’’ Wethouder Irma Schrijver van GroenLinks. De partij die zegt zich zo

graag in te zetten voor de minder bedeelden. Wij weten nog maar al te goed waar het geld echt nodig was: Stichting Voedselhulp GHL. Maar die werd iedere vorm van ondersteuning geweigerd. Dat is
kennelijk ook heel normaal in onze gemeente. ‘’Jongens en meisjes’’ zouden wij willen zeggen, ‘’willen jullie nou eens ophouden ons geld te verbrassen? Willen jullie het nu eens gaan besteden aan
werkelijk nuttige zaken? En willen jullie ook geen tijd meer (laten) besteden aan dit soort politieke en
ambtelijke zelfbevrediging?’’.
De afwaardering van de grondposities
Het ‘’oude’’ college van B&W vond het niet nodig nog vóór de verkiezingen een indicatie te geven
van de mogelijk nog nodige afschrijvingen op de grondposities. Wij waren dus heel benieuwd of daar
een electorale reden achter kon zitten en hebben hier en daar al wat meningen en feiten opgediept.
Feit: op bedrijventerrein Breekland komt een foeilelijk zonnepanelen ‘‘akkertje’’. Daarmee is dat stuk
uit de verkoop genomen, en een eenmalige verkoop wordt omgezet in langjarige huur. Mening: uit
welingelichte kring vernemen wij op dat er in de regio Alkmaar zo’n 200 ha bouwgrond teveel in verkoop is. Die wordt (voorlopig) niet verkocht. Minder opbrengst: zeker € 200 miljoen. Langedijk is
hierin gezien de grondposities sterk vertegenwoordigd. Mening 2: van dezelfde zegsman vernamen
wij dat op Westerdel minder vrije vestiging en meer sociale woningbouw zal komen. Daarmee daalt
de grondprijs van ca. € 400 naar ca. € 100 per m². Dat is dus per hectare € 3 miljoen minder opbrengst. Westerdel omvat ca. 50 ha.
Wat betekent dat voor de financiën van Langedijk?
Hoe dan ook gaat dit ons nog veel geld kosten. De gemeente doet geheimzinnig over de afgeboekte
bedragen tot dusverre, maar wij zijn er zeker van de verliezen nog lang niet helemaal zijn genomen.
Niettemin staan we er nu al slecht voor. Uit een onderzoek van Eigen Huis blijkt dat Langedijk op de
22e plaats van 400 gemeenten staat op de lijst van risicogemeenten. De waarde van de bouwgrond
per huishouden per eind 2012 bedraagt € 4.605, het eigen vermogen € 2.860. Op de lijst van snelst
betalende gemeenten staat Langedijk bij de onderste 35 gemeenten. Onze schulden zijn de afgelopen jaren met € 30 miljoen opgelopen, daar staan twijfelachtige bezittingen zoals de Binding tegenover. Het eigen vermogen is van 2010 tot eind 2012 met € 23 miljoen afgenomen. Langedijk staat
zogezegd ‘’onder water’’. Wij zijn heel benieuwd met welke resultaten over 2013 B&W naar buiten
zal komen. Er is een nieuwe accountant aangetrokken, de ervaring zegt dat die gewoonlijk eerst
schoon schip gaat maken (de lijken uit de kast zijn nog van de voorganger) dus wij hopen dat dat nu
ook gebeurt. Wij houden de vinger aan de zwakjes kloppende pols.
Toch nog even over subsidies
Op 6 juni 2013 werd het beleidsstuk ‘’Langedijker Kracht: subsidiëren en accommoderen vanuit Langedijker visie’’ aan de raad aangeboden. Bedoeling was een kader te schetsen voor toekomstig subsidiebeleid. Op 12 november nam de raad de begroting 2014 aan, waarin een besparing van € 1,233
miljoen op subsidies. De invulling van die besparing moest nog plaats vinden. Dat is nu, bijna een jaar
na het verschijnen van de nota, nog steeds niet gebeurd. In onze nieuwsbrieven 17 (verschenen 25
november 2013), 18 en 19 hebben wij uitvoerig over de subsidies bericht. Wij schreven dat het onmogelijk zou zijn de besparing op tijd te realiseren. Wij stelden voor het hele circus een jaar uit te
stellen en de tijd te nemen er zorgvuldig over na te denken. Wij meldden het belachelijke verschil
tussen voetbal en bijv. tennis: € 125 per lid vs. € 8 per lid. Wij vroegen ons openlijk af waarom wel
bijv. de Beddenrace maar niet de Voedselbank gesubsidieerd. Wij dienden een E-motie in boordevol
zinvolle suggesties. Het enige raadslid dat reageerde was Erica van As van de ChristenUnie. Nu ontstaat er maatschappelijke onrust onder verenigingen en instellingen, zo bericht het NHD op 5 april.
Zij weten niet waar ze straks aan toe zijn. We zullen het sterker zeggen: dat gaan ze ook niet tijdig
horen. De raad is nieuw, vergadert voorlopig niet, neemt geen besluiten. Met dank aan het vorige
college die deze zaak veel te lang op z’n beloop heeft gelaten en de vorige raad die dit heeft goedgevonden. Triest!

