NIEUWSBRIEF 6 - 28 APRIL 2013
Op 24 april is de jaarrekening 2012 openbaar gemaakt. Het persbericht van de gemeente en het
daarop gebaseerde bericht in het NHD van 25 april reppen van een tekort van 7,7 miljoen, maar in
werkelijkheid heeft Langedijk in 2012 de uitgavenbegroting met 25% overschreden en een verlies
van 18,7 miljoen gerealiseerd. Waardoor in de jaren 2011 en 2012 tezamen 25,1 miljoen euro werd
verloren en het eigen vermogen van de gemeente daalde met bijna 50% van 52,4 naar 27,3 miljoen. Dat is per inwoner van Langedijk een kleine 1000 euro verlies. Desondanks sprak de gemeente tot nu toe slechts ontkennende en zalvende woorden. Of het college de rit tot de verkiezingen in
2014 gaat uitzitten is de vraag.
Een rondje langs de websites van de 8 Langedijker politieke partijen leert dat alleen de ChristenUnie
al een inhoudelijke en zeer scherpe reactie op de jaarcijfers heeft gepubliceerd en het rapport beschikbaar heeft om te downloaden (http://langedijk.christenunie.nl/). Deze partij verdient een pluim
voor haar slagvaardigheid en transparantie. Voor de rest moeten we het doen met de reacties die
het Noordhollands Dagblad heeft opgetekend uit de mond van de fractievoorzitters van ChristenUnie, CDA, HvL/D66 en Kleurrijk Langedijk. Die reacties zijn lang niet mals. VVD, PvdA, GroenLinks en
Dorpsbelang hebben vooralsnog niet gereageerd.
In het NHD van 26 april wordt geciteerd uit een gesprek met wethouder Ilse Overzier (HvL/D66). De
krant tekent uit haar mond op ‘’De gemeente kon niet eerder weten dat het extra verlies op de
grondexploitatie 7,7 miljoen euro was. Dat was pas begin dit jaar te zien’’. Dat begrijpen wij niet. Op
7 februari 2012 schrijft het college al ‘’Uitgaande van die sombere vooruitzichten (DBR: over de eurocrisis) zijn ons college en het management van mening dat er fundamenteel naar de uitgangspunten van onze grondexploitaties en de daarbij behorende risico’s gekeken moet worden’’. Op 14 augustus 2012 schrijft wethouder Overzier in een vertrouwelijk memo dat ‘’het resultaat van de Meerjaren Planning Grondexploitatie t.o.v. 2011 daalt met circa € 6 miljoen’’. Maar daar zien we in de
Eindejaarsrapportage van november 2012 niets van terug. De begroting 2013, aangenomen door de
raad op 6 november, noemt nog een eigen vermogen per eind 2012 van 34,2 miljoen. Nu, een paar
maanden later, is dat 27,3 miljoen, bijna 7 miljoen euro minder. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
In maart benadrukte de gemeente meerdere malen dat ‘’het huishoudboekje klopt’’. Dat werd zelfs
door de provincie bevestigd, maar die ging overstag na door ons met de harde feiten te zijn geconfronteerd. Het weerstandsvermogen, dat 8,4 miljoen hoort te zijn, is nu 0. Dat, en nog meer, zullen
de burgers van Langedijk moeten aanzuiveren. Op 24 april heeft de gemeente en persbericht uitgestuurd waarin het negatieve resultaat wordt toegeschreven aan de ‘’actieve grondpolitiek die destijds een hoge inrichtingskwaliteit en voorzieningenniveau mogelijk maakte’. Voor de rest is er nog
steeds sprake van een ‘’sluitend huishoudboekje’’.
Veelal wordt verwezen naar de economische crisis als oorzaak van de ellende. En dat andere gemeentes dezelfde problemen hebben. En dat niemand dit had kunnen voorzien. Dat mag zo zijn,
maar de gemeente is een veel te groot risico aangegaan, de raad heeft dat goed gevonden, toen het
fout dreigde te gaan werden de problemen ontkend, is er niet adequaat gehandeld en is de bevolking
onjuist voorgelicht. De vraag rijst of hier nog wel sprake is van behoorlijk bestuur.
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