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NIEUWSBRIEF 10 – 4 juni 2013
Afgelopen week werd de jaarrekening 2012 in de raad besproken en vastgesteld. Daarmee is een
jaar met een groot verlies afgesloten. Over twee weken wordt de kadernota 2013-2017 besproken,
twee avonden zijn er maar liefst voor gereserveerd, 18 en 19 juni. Dat onderstreept het belang van
deze kadernota. Maar het gaat dan ook om zeer belangrijke voorstellen tot ombuigingen en bezuinigingen voor de komende 4 jaar. Wij hopen op veel belangstellenden op de publieke tribune.
Maar allereerst, en met trots, melden wij dat onze website sinds gisteren in de lucht is. Wij zijn Coen
de Vente zeer erkentelijk voor zijn mooie ontwerp en de technische realisatie van de site. Alles is te
zien op www.deburgerrekenkamerlangedijk.nl . Je ziet het ook in de kop van de nieuwsbrief, het logo
is nieuw en onze naam is iets langer geworden. In plaats van De Burger Rekenkamer nu De Burgerrekenkamer Langedijk. Er bereiken ons nl. signalen dat er in andere gemeentes eenzelfde soort initiatief wordt overwogen, en dat zou tot verwarring kunnen leiden. Daarom was de toevoeging ‘’Langedijk’’ noodzakelijk. Het logo, de 5 cirkels, symboliseert 5 individuele dorpen waaruit Langedijk bestaat. Op de site vind je een archief waarin alle nieuwsbrieven, krantenknipsels, gemeentelijke stukken etc. We onderzoeken nog de wenselijkheid en mogelijkheid van een chatbox, zodat onze volgers
onderling kunnen discussiëren over stellingen die iedereen kan poneren. Zodoende kan dan ook de
politiek goed zien wat er onder de burgers leeft.
De kadernota 2013-2017, die ook op de site te vinden is, zullen wij de komende weken verder analyseren en bespreken met de raadsfracties. Voorlopig willen wij er het volgende over kwijt:
 Twee weken tot 18 juni lijkt erg weinig om zo’n belangrijk stuk in z’n geheel te analyseren.
Neem er ruimschoots de tijd voor, de materie is veel te belangrijk voor een haastklus.
 Wij missen een volledige en samenhangende financiële onderbouwing. Die is essentieel voor
verstandige besluiten. Zie bijv. subsidies op sport: zet daar de huur van de velden bij, en de
gemeentelijke onderhoudskosten van de velden.
 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 niet-wettelijke subsidies die de gemeente verstrekt en toets daar de actuele situatie
op.
 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.
 Maak een scan van de bedrijfsmatige kant van de gemeente. Daar is altijd veel geld te besparen.
 Borg het nieuw te vormen beleid ook voor de toekomst; volgend jaar zijn er verkiezingen en
een nieuwe coalitie moet niet alles kunnen terugdraaien.
Tenslotte nog een ‘’erratum’’ n.a.v. nieuwsbrief 9. Daar schreven wij dat ‘’ De BTW gaat slechts met
de inflatie mee omhoog gaat’’ maar dat moet zijn ‘’De OZB gaat slechts met de inflatie mee omhoog’’.
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