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opening, notulen, opname, onderwerpen
Over VBG 224. Schriftelijke reactie viel tegen. Wat was er intimiderend?
Maar het ging ook over de negatieve sfeer. En dat is allemaal de schuld van
Rob Planken en Bart Muurling. Ik vind dat onbeleefd.
Gesprek klopt. Grootschalig in de mond genomen. BM: nee hoor. HC: zoek ik
uit. Het is hoofdlijn van beleid. Repliek over de sfeer, begint over de nieuwe
supermarkt. Lelijk gebouw, hebben wij gezegd?
Er staan wel 150 publicaties op jullie site. Jullie maken wel veel werk van de
gemeente. Het gaat om de stijl. Kritisch, ook op de persoon. BM: mwah… Wij
kunnen er wel mee omgaan maar het heeft weinig effect. Niet intimiderend
bedoeld. Herinner me minder over Planken. In wat voor sfeer kom je met
elkaar te werken? Moet niet over de toon gaan, over de inhoud.
Intimiderend? Nee, is ook niets voor mij. Niet de bedoeling geweest.
Dat vind u zelf. Kijkt even terug op het begin, planting Koningsboom 2013.
Nare sfeer ontstaan vanwege ontkennen van de problematiek.
Buitengewoon grievend.
Kijkt terug op eerste kennismaking. Dat was in 2007 n.a.v. bootincident
Noorderplas. Toon van de Burgerrekenkamer is altijd scherp. Maar dat mag
geen reden zijn zaken in de weg te staan.
Jullie hebben vaak gevraagd: schakel ons nou eens in. Voorbeeld: illegale
bewoning vakantiebungalows. Dat konden wij niet doen. Moeten we beter
uitleggen. Maar we missen wel af en toe een woord van waardering. Bijv.
over sociaal domein.
Weten wij weinig van. Uitzondering: zaak SVL. Wij houden ons met geld
bezig, geldstromen.
En met burgerparticipatie.
En transparantie. Het wordt in Langedijk meer met de mond beleden dan in
de praktijk gebracht. Terwijl het onderwerp steeds groter wordt.
Verlies van €40 miljoen wordt mij in de schoenen geschoven?
Nee, u kon er niets aan doen. Waar het ons om gaat is gebrek aan empathie.
Hautaine houding ondanks slecht beleid.
Als de Burgerrekenkamer naar Langedijk kijkt, wat zie je dan? Zijn de
ontwikkelingen goed geweest voor de gemeenschap?
Geen mening. Het gaat ons erom dat er prudent met publiek geld wordt
omgesprongen. Geen risico’s aangaan. Dát is er fout gegaan. Amateurs
dienen niet met publiek geld te speculeren.
Dat is geen speculeren. Dat is risico’s aangaan. HC noemt het ondernemen.
Discussie over het woord ‘’speculeren’’.
Met de kennis van nu zouden we het niet meer zo doen.
Maar onze grootste ergernis was dat men er geen duidelijkheid over gaf.
Bespreking jaarrekening 2013 bijv.
Dus de snelheid waarmee we de realiteit van de grondexploitaties hebben
verwerkt was het probleem?
Noemt als voorbeeld van verhullende presentatie jaarrekening de jaarlijkse
kosten voor de Schietvereniging. Wel €50.000 voor de schietvereniging, geen
€5.000 voor Voedselhulp.
Dit is politiek. BM: nee, dit gaat over transparantie in de verslaglegging. HC:
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als je dit allemaal gaat opschrijven komen er helemaal geen leden meer. BM:
dat is weer ondernemertje spelen.
Boes
Dat was toen heel gebruikelijk.
HC
We hebben de laatste paar jaar veel tijd besteed aan de herziening van onze
positie t.o.v. de verenigingen.
HC
Ik ben hier gaan werken om hoe het er uit ziet. Het lint. Langedijk karakter.
Unieke gemeente.
BM
Laat de politiek niet denken dat zij dat allemaal gemaakt hebben.
BM
Ik woon hier met veel plezier. Brief van 25 feb over Wob-verzoeken. Probeer
het eens anders te doen. Ga het gesprek aan. En vertel het als je me niet
kunt leveren wat ik vraag. Stop met alles te juridiseren.
Boes
U vraagt nu stukken die nog actueel zijn, het proces is nog gaande. Er zijn
meerdere belangen.
BM
U gaat voorbij aan de belangen van de burgers. Foute notulen. 8 jaar
doorlooptijd. Toezeggingen ambtenaren ingetrokken. Inzenden zienswijzen.
Sliep uit, te laat.
HC
Er is veel weggelakt. Als we toentertijd de zaken hadden besproken, was het
dan anders overgekomen? BM: ja, natuurlijk. Had even gebeld.
BM
Vijn handelde verstandig, die belde. Top!
HC
Volgende keer moeten we kijken of we eerder kunnen bellen. Voordat de
brief geschreven wordt. BM: probeer het een keertje.
BM
Voorbeeld: persbericht begroting, inspanningen leveren. Wij reageren
positief. Bijeenkomst voorjaar 2016. Hoe zit het ermee. Mail aan
seniorenberaad gestuurd, begin over burgerbegroting. Maar wij horen
helemaal niets.
Boes
Wat verwacht je dan van het college?
BM
Burgerparticipatie stimuleren.
HC
Wij lopen niet voorop. Kleine organisatie, sober, we zien graag wat anderen
doen. Maar, wij zijn er voor de mensen. Wij zijn niet de voorhoede van
Democratic Callenge. Geen tijd en geld voor experimenten. BM: het gaat om
het stellen van prioriteiten. HC: jullie zouden in de politiek moeten gaan
zitten.
BM
Er zijn in het land zoveel burgerinitiatieven, die mensen zitten juist NIET in de
raad. Ze worden gehoord door de politiek. Ze mogen meepraten, ze zitten
aan tafel. Onze doelstelling: een legitieme positie in het bestel. Wij willen
weten wat er met ons geld gebeurt.
HC
Burgemeester verbindt binnen- en buitenparlementaire wereld. Wij zullen
(vragen om) contacten niet weigeren. Wees concreet en laat zien: wat is
jullie aanpak. Daar nodigen wij jullie toe uit. Laat een alternatieve aanpak
zien.
BM
Dat hangt o.m. uit van de mate waarin wij worden geïnformeerd. Zie bijv.
Breekland. Alles wat wij vragen is vertrouwelijk.
Groenland Precarioheffing stuit mij geweldig tegen de borst.
Boes
Dat is politiek. Richt een partij op.
Groenland 2 mensen hebben een brief geschreven aan de hele raad, we krijgen niet
eens antwoord.
HC
Het heeft wel bijgedragen aan de discussie.
BM
Ik mis de attitude: wij zijn er voor de burger.
Boes
Stel dat Planken Nieuwenhuizen tegenkomt en iets van hem gedaan wil
hebben. Net nadat hij hem een kruimeldief heeft genoemd. Wat denk je dat
Nieuwenhuizen doet?
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Beumer wenst ook niet met mij te praten.
Slotwoord. Wel verhelderend maar we zijn er nog lang niet. Ik hoor te veel
waarom dingen niet kunnen dan waarom ze wel kunnen. De coalitie, met
48,9% van de stemmen, bedrijft teveel politiek maar zou gewoon het dorp
netjes moeten besturen. Zorgelijk de manier waarop men discussieert, ook
hoe sommige fracties met de Burgerrekenkamer cq BM omgaan, coalitie vs
oppositie, geen debat, geen toelichting, de sfeer is niet goed. De
burgemeester is voorzitter van raad en college, uithangbord van de
gemeente, niet verantwoordelijk maar speelt wel een verbindende rol.
Er komt nu een beschouwing van de politieke situatie bij. We hebben het
daar niet over gehad. Jammer dat dit er nu bij gehaald wordt.
Ik mag dingen wel in elkaars verband zien. Het is een cultuur. Daar zijn
mensen bij betrokken.
Het is geen onbegaanbare weg. Kijken wat we kunnen doen. Maar we willen
ook wel eens horen als het goed gaat. Laten we elkaar in september weer
eens ontmoeten. Of bel op als er iets is.
En we moeten ook iets aan verwachtingsmanagement doen.

Bijlage bij brief 20160522 aan burgemeester J.F.N. Cornelisse

