DE BURGERREKENKAMER
LANGEDIJK

Geachte dames en heren,
Er wordt veel gesproken over de ‘’boze witte mannen’’ en over ‘’de kloof’’ tussen burger en politiek.
Wat daar ook van aan mag zijn, wij zijn overtuigd dat de democratische modellen nodig aan hervorming toe zijn. Doen we dat te laat dan loopt de zaak spaak en haken kiezers af of bekeren zich tot
radicale oplossingen. Syriza, Podemos, Cinque Stelle (Beppe Grillo), maar ook AfD, Le Pen, Wilders,
en niet te vergeten de reeds gekozen Trump, Brexit en het Oekraïne Referendum. Of kijk maar eens
naar Independents for Frome. Allemaal symptomen van terechte of onterechte onvrede.
De Burgerrekenkamer Langedijk is actief sinds eind 2012. Wij houden toezicht op de besteding van
publiek geld in de gemeente Langedijk. Wij hebben ervaren hoe door ons aan de kaak gestelde financiële problemen werden ontkend en Langedijk in 2015 onder preventief toezicht van de provincie
werd gesteld. Wij hebben mogen ervaren hoe inhoudsloze politici zich over de toon van onze berichten opwonden en ons middels een cordon sanitaire trachtten buiten te sluiten. Vooral de landelijke
partijen (VVD, CDA) maakten zich hieraan schuldig. In een onlangs door ons gehouden enquête gaf
slechts 10% aan dat hij/zij vindt dat de gemeente Langedijk naar zijn burgers luistert.
Wij zijn ervan overtuigd dat een hervorming van het democratische bestel dient te beginnen bij de
lokale politiek. Daar zijn de mensen rechtstreeks bij betrokken, daar hebben ze meer verstand van
dan van een verdrag met Oekraïne of van een Nexit, TTIP of CETA. Maar juist waar democratische
vernieuwing het hardst nodig is, bij onderpresterende gemeenten namelijk, is de politiek hiertoe het
minst geneigd. Langedijk, met z’n cultuur van regenteske boeren, is hier een mooi voorbeeld van.
Burgerparticipatie, right to challenge, burgerbegroting, ‘’we hebben er geen geld voor, geen tijd voor
en geen zin in’’ zo liet onze burgemeester ons laatst weten. En zegde iedere vorm van overleg met
ons op.
Het is dus de landelijke politiek die moet besluiten dat er op lokaal gebied dingen gaan veranderen.
Mooie initiatieven als Nederland Kantelt, Democratic Challenge en Code Oranje worden omarmd
door minister Ronald Plasterk. Enthousiaste gemeenten krijgen de kans nieuwe vormen van inspraak
en participatie in te voeren. Maar ook elders staan burgers te trappelen om de inrichting en de toekomst van hùn gemeente in eigen hand te nemen, zoals in Langedijk. De landelijke politiek zal hierover dus besluiten moeten nemen. Om onze 1300 lezers en volgers een goed inzicht te geven in de
standpunten die de landelijke partijen middels hun verkiezingsprogramma’s innemen doen wij daar
momenteel een onderzoek naar. Wij zullen er vóór de verkiezingen over rapporteren en weten us
daarin aandachtig gevolgd door lokale, regionale en landelijke pers.
Wij bestuderen daartoe nu alle verkiezingsprogramma’s voor de 2e Kamer verkiezingen op 15 maart
2017. Om te voorkomen dat wij zaken over het hoofd zien verzoeken wij u ons aan te willen geven
welke punten en waar in uw verkiezingsprogramma te vinden zijn. Kernbegrippen: burgerparticipatie, burgerbegroting, right to challenge, open data, overheidsparticipatie.
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