NIEUWSBRIEF 8 - 21 mei 2013
Vanmorgen stond bijgaand artikel in het Noordhollands Dagblad. ‘’Langedijk is doodziek’’. Helaas
ziet het er naar uit dat dit klopt. Op het laatste moment zijn er, op instructie van de accountant,
wijzigingen aangebracht in de jaarrekening 2012. De grondslagen voor de aanpassingen van de
exploitatie bouwgrond zijn voor 2012 aangepast aan de realiteit (zegt de gemeente) maar dit is
niet beschikbaar voor De Burger Rekenkamer, zelfs niet met een beroep op de Wet openbaarheid
bestuur (Wob), zo vernemen wij uit de politiek. Wel bloeden, maar niet mogen weten waarom.
Vanavond starten in Forum 1 om 20.00 uur de openbare beraadslagingen over de Jaarrekening 2012.
Op 28 mei volgt een raadsvergadering over de jaarrekening en ergens in juni verwachten wij de eerste bespreking van de Kadernota over de bezuinigingen die de gemeente naar aanleiding van de precaire financiële situatie voorstelt aan de raad. De Burger Rekenkamer zal alle besprekingen uiteraard
nauwgezet volgen, maar belangrijk is zeker dat zoveel mogelijk burgers met hun aanwezigheid blijk
geven van hun verontrusting.
Cruciaal in alle beschouwingen zijn de prognoses van de toekomstige grondverkopen. In de Jaarrekening 2012 wordt op pag. 92 een totaalopbrengst van de grond van 149,8 miljoen geprognosticeerd,
waarvan 81,3 voor Breekland en 52,5 voor Westerdel. De gemeente Langedijk heeft dus per inwoner
een verkooprisico van ruim 5000 euro genomen. De Burger Rekenkamer probeert de realiteitswaarde van de genoemde 149,8 miljoen te toetsen, en vraagt daarom naar zaken als het aantal te koop
staande vierkante meters, gemiddelde boekwaarde en gehanteerde marktwaarde per vierkante meter, een planning van de te verwachten verkopen in de jaren 2013-2018 en de bijbehorende prijsontwikkeling. Via de politiek vernemen wij dat deze gegevens zelfs met een beroep op de Wob niet
zullen worden verstrekt op grond van artikel 10 lid 2b, het economische of financiële belang van de
gemeente. Jammer dat daar niet eerder aan is gedacht, bijvoorbeeld toen de veel te hoge verplichtingen werden aangegaan. Maar al te vaak vernemen wij uit de politiek dat de burgers het niet begrijpen, en dat ze het dus nòg beter moeten uitleggen. Mooie woorden, maar niet gemeend.
De oppositie geeft in het artikel van het NHD blijk van realiteitszin. Opvallend genoeg zijn dit de landelijke partijen, terwijl de coalitie bepaald wordt door de lokale partijen. Volgens Kleurrijk Langedijk
is de gemeente niet doodziek maar we hebben wel een probleem als de economie niet dit jaar al
herstelt. Lees een krant en je weet dat dit niet gaat gebeuren, zouden wij zeggen. De reactie van
HvL/D66 is, voor zover al correct (‘’er is al 4 miljoen bezuinigd op externen’’) , volstrekt onvolledig.
Over de jaren 2010 t/m 2012 is een kleine 1,6 miljoen bezuinigd op externen, maar daar staat een
toename van 1.356 miljoen oftewel 12,6% op de salarissen eigen personeel tegenover (zie hieronder
uit de Jaarrekeningen 2010, 2011 en 2012).
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Voor het hogere salaris eigen personeel zijn nieuwe medewerkers aangenomen die het werk van de
externen moesten overnemen. De nieuwe medewerkers zijn, zo vernemen wij, veelal aangesteld
met een vast dienstverband, dus tegen een summiere verlaging van de integrale uitgaven staat een
toename van de verplichtingen.
Met onze nieuwsbrief nr. 3 van 1 april hebben wij alle fracties gevraagd of zij het met ons eens zijn
dat 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’’. Daarop is overwegend positief
geantwoord. Om het zetten van een eerste stap te vereenvoudigen heeft DBR voor 5 juni as. een
zaaltje gehuurd en alle fracties uitgenodigd voor een bijeenkomst. Alleen ChristenUnie, PvdA, CDA en
VVD hebben positief geantwoord. Zodra de zeteltjes aan de orde komen doet het dorpsbelang ineens
niet meer zo ter zake. Ook in Langedijk is het vertrouwen in de politiek sterk dalende.

