DE FINANCIEN VAN LANGEDIJK
Op 6 november 2012 heeft de gemeenteraad van Langedijk met 13 tegen 8 stemmen de begroting
2013 aangenomen. Tegenstemmers waren CU, CDA en VVD. Daarmee keurde de raad een begroting goed die grote financiële risico’s laat bestaan, bureaucratie in stand houdt en sport en cultuur
zwaar treft. De totale opbrengsten zijn begroot op € 76.161.000, de uitgaven op € 77.331.000. Dit
levert een tekort op van € 1.170.000, terwijl het weerstandsvermogen van de gemeente op dit
moment al niet toereikend om de risico’s binnen de grondexploitaties af te dekken. Dit kan de
gemeente Langedijk niet lang volhouden.
Weinigen zullen moeite hebben met het betalen van belastingen als zij er maar van overtuigd kunnen
zijn dat hun geld goed wordt besteed. Daar kunnen vraagtekens bij worden gezet. De gemeente
loopt voor € 58,2 miljoen risico’s met grondbezit (Westerdel, Breekland, Oxhoofdpad)en voor € 26,6
miljoen vanwege garantiestellingen aan woningbouwverenigingen (derivaten). Er wordt € 333.000
bezuinigd op sport en cultuur, maar het jeugdwerk wordt voor € 288.000 overgelaten aan commercieel bureau Kern8. De noodzakelijke renovatie van de Voorburggracht (Maatwerkweg) gaat wegens
geldgebrek niet door, maar er worden grote en oncontroleerbare bedragen uitgegeven aan externe
adviseurs.









In de begroting 2013 wordt gewezen op bestaande risico’s m.b.t. het grondbezit (mogelijke afwaardering grond Westerdel, Breekland, Oxhoofdpad). Het gemeentelijke weerstandvermogen
zakt onder het verplichte minimum, waardoor wellicht de OZB met 50% verhoogd moet worden.
Projectontwikkelaar voor het Westerdelgebied SBB heeft bedongen dat de grond mag worden
teruggeven indien de verkoop onder de 70% blijft. In Westerdel wordt nu 50% sociale woningbouw gepleegd, waardoor in de toekomst vaker beroep op sociale voorzieningen kan worden
gedaan. De rente op de onverkochte grond beloopt al meer dan € 500.000 per jaar. De winst is
voor SBB, het risico voor de burgers.
Omdat de uitgifte van grond op bedrijventerrein Breekland vrijwel is komen stil te liggen heeft de
gemeente een marketingcommunicatieplan laten opstellen. Dit doet (o.a.) aanbevelingen voor
marketingcampagnes ter waarde van € 80.000 per jaar, het ontwikkelen van een ‘’feel-good’’
huisstijl, het organiseren van congressen en het ontvangen van handelsmissies. Marktonderzoek
naar de behoefte bij ondernemers aan een nieuwe vestiging is niet gedaan, evenmin als onderzoek naar de wensen ten aanzien van de vestigingsplaats bij die bedrijven die overwegen nieuw
te bouwen.
De gemeente heeft een borgstelling van € 26,6 miljoen verstrekt aan de woningbouwverenigingen. In de begroting 2013 staat ‘’dat veel woningcorporaties derivatencontracten hebben afgesloten….. Mocht een Langedijker woningbouwvereniging als gevolg van beleggingen in derivaten
in de problemen komen, dan kan dit negatieve gevolgen voor de gemeente Langedijk hebben.
Wij hebben op dit moment niet in beeld hoe groot deze gevolgen kunnen zijn.’’
Op subsidies op sport en cultuur, bij uitstek de omgevingen waar onze jeugd grotendeels wordt
gevormd, wordt € 333.000 bezuinigd. Maar voor commercieel bedrijf Kern8, dat in actie kom nadat de jeugd is ontspoord, wordt 288.000 euro uitgetrokken. Dit geld wordt voornamelijk besteed aan vergaderen.
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Kosten voor externe adviseurs, zoals de veelvuldig ingeschakelde bureaus BügelHajema uit Assen
(bestemmingsplannen) en Tauw uit Deventer (ecologische plannen), zijn niet transparant. De
jaarstukken zijn moeilijk te doorgronden omdat de kosten die de organisatie maakt zijn doorgesleuteld (kostenplaatsen i.p.v. kostensoorten); daardoor zijn de kosten voor deze externe adviseurs niet terug te vinden.
De gemeente heeft aan de provincie een bedrag van € 2 miljoen toegezegd als bijdrage aan de
Westfrisiaweg. Anders dan de gemeentes Alkmaar en Heerhugowaard heeft Langedijk hier geen
verdere condities aan verbonden. Voor de bewoners aan de oostkant van het Rijk der 1000 Eilanden betekent de aanleg van deze weg veel geluidsoverlast en waardevermindering van hun
woningen.
Terwijl de bevolking tot besparingen wordt gedwongen gaat de overheid, en ook de gemeente
Langedijk, door met uitgeven en de controle daarop is matig. De inkomstenstroom wordt aan de
behoefte aangepast (OZB). Er wordt in de begroting al melding gemaakt van het feit dat de OZB
nog met 50% kan worden verhoogd. Maar dan zijn we wel een artikel 12 gemeente.

Hoewel wettelijk verplicht heeft Langedijk geen Rekenkamer. Het wordt tijd dat de burgers hun verantwoordelijkheid nemen en hun bevoegdheden gaan gebruiken. Het wordt tijd voor de BURGER
REKENKAMER!

