NIEUWSBRIEF 7 - 8 mei 2013
Op 25 april plantte burgemeester Cornelisse een mooie Koningslinde
bij museum BroekerVeiling. Hij deed dat met vaardige hand. De Burger
Rekenkamer was er, tuk op dorpse gebeurtenissen, natuurlijk bij. Alle
aanwezigen kregen een warme, persoonlijke hand van de burgervader,
en zo hoort dat ook bij feestelijke gebeurtenissen. ‘’Ik ken je wel’’ zo
zei hij, ‘’de Burger Rekenkamer hè?’’. En hij vervolgde dat het tot op
zekere hoogte best een aardig initiatief was, maar ja, die toon hè? Nou
mag iedereen daar van vinden wat zij of hij wil, maar er staan regelmatig columns in de kwaliteitskranten waarin de politiek en politici wel
harder worden aangepakt. Hoe dan ook, dan mogen wij wel wat zeggen over de toon van het Burgerjaarverslag 2012 dat vandaag bij Langedijk Informeert is gevoegd. Wij vinden die nogal zelfingenomen. Als
je net het eigen vermogen met 18,7 miljoen achteruit hebt zien gaan
zou iets meer deemoed het college wel sieren. Vinden wij tenminste.
Neem het kopje ‘’Langedijk financieel gezond houden’’. Gezond maken lijkt ons een betere kopje.
Wethouder Overzier wijt alles aan de crisis, maar er zijn ook kansen, en in juni gaat het college al
voorstellen doen om te bezuinigen op alles wat u en wij bij een mooi dorp vinden horen, en of we
allemaal maar mee willen blijven denken want samen staan we sterk. Enne… oh ja, denk aan uw
toon! Mogen wij nog een suggestie doen, mevrouw Overzier? Neem ook vast de verliezen over het
eerste half jaar 2013 mee in ‘’onze’’ bespiegelingen, want die zullen net zo hoog zijn als in 2012.
Of neem het kopje ‘’Mooi ontwerp Maatwerkweg maar plan nu niet haalbaar’’. Ruim €300.000 is
besteed aan het ambitieuze ontwerp van de Maatwerkweg. Planologen, architecten, rapportenschrijvers, ambtenaren, bewonersbijeenkomsten. Uiteindelijk is alles klaar en dan is het geld op. Zelfs
in 2012, toen iedereen wist of hoorde te weten dat het geld op raakte, werd er nog €164.000 uitgegeven aan de voorbereiding.
Of neem een kopje dat er niet staat: ‘’Een ecologische visie mag wat kosten’’. Tonnen zijn er besteed
aan ecologen, ambtenaren, lunchbijeenkomsten met burgers, bureau Tauw mocht er in november
2012 nog een rapport van 178 pagina’s over schrijven. Langedijk heeft geen cent om er ook maar iets
van de realiseren. Het gemeentehuis is een beleidsfabriek geworden waar zoveel geld aan wordt
besteed dat er voor de werkvloer geen geld meer is. Wat wij een mooi kopje zouden hebben gevonden? ‘’We gaan eerst maar eens optimaliseren wat we nu doen’’.
Klap op de vuurpijl was natuurlijk wel het artikeltje in het NHD van vandaag: ‘’Belastingverhoging als
redmiddel’’. Betere timing is nauwelijks denkbaar. Oud nieuws voor de lezers van onze nieuwsbrief,
want in onze allereerste nieuwsbrief van 14 februari schreven wij al dat de OZB met 50% verhoogd
zou kunnen worden. Dát is de harde werkelijkheid: het voorzieningenniveau gaat omlaag, de OZB
gaat omhoog en het gemeentehuis blijft op uw kosten onuitvoerbaar beleid ontwikkelen. Het wordt
heel dringend tijd dat de raad zijn krachten bundelt en een eind maakt aan dit slechte toneelstukje
van zo nu en dan best goeie acteurs/raadsleden.
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