Tekst email aan de leden van de gemeenteraad van Langedijk dd. 1 april 2013

Geacht raadslid,
Hierbij sturen wij u onze 3e nieuwsbrief die wij zojuist aan 92 geïnteresseerde en bezorgde
burgers gestuurd hebben. Wij weten inmiddels dat de financiële situatie van Langedijk
zorgelijk is en dat de toezichthoudende provincie hierover met B&W van Langedijk heeft
gesproken. De mededeling in ‘’Langedijk Informeert’’ van 13 maart was formeel correct, het
gesprek met de provincie vond ernà plaats, maar hij is tegelijkertijd bewust misleidend. De
suggestie dat het hier in Langedijk allemaal pico bello is (‘’Gemeente Langedijk heeft
kloppend huishoudboekje’’) is volstrekt bezijden de waarheid en daarom onacceptabel. De
Burger Rekenkamer zou daarom graag een antwoord krijgen op de volgende vragen en
stellingen, waarbij wij aantekenen dat wij die ditmaal, anders dan tot nu toe, eventueel aan
onze volgers en de media ter hand kunnen stellen.
Bent u het met de Burger Rekenkamer eens dat
 De financiële situatie van Langedijk ernstiger dan B&W de bevolking middels een
persbericht en artikelen in het NHD en Langedijk Informeert wil doen geloven?
 De financiële rapportage daarom moet worden aangepast aan de vraag naar een
transparante en niets-verhullende presentatie, zonder een oerwoud aan
Bestemmingsreserves, zoals de Burger Rekenkamer benadrukt en in het
bedrijfsleven gebruikelijk is? Met een Verlies & Winst Rekening, wellicht om te
dopen in een Tekort & Overschot Rekening en één grote reserve die we Eigen
Vermogen noemen?
 Het gezien de bijzondere situatie noodzakelijk is dat coalitie en oppositie een
gezamenlijk initiatief nemen om plannen ter bestrijding van de verliezen op te
stellen?
 Partijen hiertoe initiatieven dienen te nemen en water bij hun wijn doen?
 De raad daarvoor een zo groot mogelijk draagvlak onder de bevolking moet
nastreven, en daarom ook een denktank van burgers bij het maken van de plannen
moet betrekken?
Om het eenvoudig te houden kunt u met ja of nee antwoorden. Wij verwachten uw reactie
uiterlijk as. vrijdag 6 april.

