

Home

Persoonlijk afgegeven met ontvangstbevestiging
Aan de burgemeester van Langedijk,
de heer H.C. Cornelisse
Vroedschap 1
1722 GX Zuid-Scharwoude
Zuid-Scharwoude, 12 april 2016

Geachte heer Cornelisse,
U belde mij op 4 april jl. om de komst van een antwoord op onze brief van 25 februari aan te kondigen. Daarna
nam u een half uurtje de tijd om uitvoerig op een paar zaken in te gaan. Wel vijf maal herhaalde u uw stelling
dat in de casus Voorburggracht 224 de bewoners sowieso met bebouwing te maken zouden hebben gekregen
en dat dus de keuze voor Vomar of Deen niets zou hebben uitgemaakt. Op dat feit zijn wij nooit uitgebreid
ingegaan; wij hebben ons in dit dossier op heel andere zaken gericht, zoals de twee versies van dezelfde notulen, het substantieel hogere bod van Deen, de tactische manoeuvres met bestemmingsplannen etc. U heeft
toegezegd na definitieve beëindiging van het project te zullen bekijken of u ons het gevraagde taxatierapport
ter inzage kunt geven. Dat is niet meer nodig; wij kennen inmiddels de naam van de beëdigde taxateur en het
taxatiebedrag. Wij zien geen enkele reden waarom ons dit geweigerd werd, behoudens dat wij er inmiddels
aan gewend zijn geraakt dat transparantie in Langedijk eerder uitzondering dan regel is.
Voorts heeft u uitgebreid de tijd genomen verwijten in onze richting en die van de Stichting Burgerbelang Langedijk e.o. te maken inzake de volgens u ‘’negatieve sfeer’’ waarin Langedijk zich bevindt. U houdt ons daarvoor verantwoordelijk. Dat wij slechts reageren op het handelen van de gemeente wilde u niet horen. Dat niet
wij maar de gemeente Langedijk onder uw burgemeesterschap € 40 miljoen publiek geld heeft verspeeld realiseert u zich kennelijk niet. Dat niet wij maar wethouders van uw college staan te schutteren en onwaarheden
te debiteren wilt u kennelijk niet zien. Dat u het brengen van de boodschap erger vindt dan het handelen van
de gemeente zelf is verbazend. Wij benoemen slechts wat de gemeente doet; het zou u juist kunnen helpen de
juiste koers te vinden en te houden. Dat wilt u kennelijk niet zien.
Ik heb het gesprek als intimiderend ervaren. Dat overkomt mij wel vaker in gesprekken met u, maar ik ga er
niet onder gebukt. Ik ben echter niet de enige met dit soort ervaringen. Van meerdere raadsleden en oudraadsleden vernemen wij dezelfde geluiden. Net als van bestuurders van verenigingen en stichtingen. Een burgemeester behoort te verbinden, niet te polariseren. Maar dat doet u wel. U cultiveert een cultuur waarin de
burger als tegenpartij wordt gezien. Een cultuur waarin ambtenaren daardoor direct in de verdediging schieten.
Een cultuur waarin beginnende politici menen zich te mogen gedragen als een olifant in onze porseleinkast.
Met belangstelling en onder voorbehoud van alle rechten zien wij uit naar uw inhoudelijke reactie.
Met vriendelijke groeten,
De Burgerrekenkamer Langedijk
Bart Muurling
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