PERSBERICHT
GEMEENTE LANGEDIJK HEEFT KLOPPEND HUISHOUDBOEKJE
Het college van B&W heeft kennis genomen van het artikel ‘Langedijk op
randje bankroet’ in het Noordhollands Dagblad van vandaag. Een onjuiste
kop want de gemeente Langedijk heeft haar huishoudboekje op orde. De
suggestie dat wethouder Overzier van Financiën zich geen zorgen maakt
klopt evenmin.

Reden voor het college om de feiten op een rij te zetten. Burgemeester en
wethouders geven de gemeenteraad zoveel mogelijk inzicht in de financiële
ontwikkelingen en risico’s. Het college treft maatregelen om de risico’s en
verliezen waar mogelijk te beperken; de actieve promotie van Breekland is daar
een onderdeel van. Het beeld dat enkele raads leden in het eerder genoemde
krantenartikel schetsen over de actuele financiële situatie is ongenuanceerd en
schadelijk voor de gemeente Langedijk.

De feiten


De gemeente Langedijk staat niet op het randje van bankroet. Het
huishoudboekje is op orde en voor het opvangen van de toekomstige
bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds worden bezuinigingen
in beeld gebracht.



De provincie grijpt door middel van verscherpt toezicht in als gemeenten
op het randje van bankroet staan. Ook voor 2013 heeft de provincie het
toezicht niet verscherpt en dat is gemeld aan de raad.



De gemeente Langedijk heeft in het verleden grote winsten gerealiseerd
bij bouwgrondexploitaties. Met die positieve ervaringen zijn veel
maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd en zijn ook nieuwe
exploitaties opgestart. Die exploitaties zijn nu verlies gevend maar dat kan
in 2013 worden opgevangen uit de reservepositie van de gemeente.



De raad heeft de keuze gemaakt de reservepositie niet in te zetten voor
een nieuw wijkcentrum Noord-Scharwoude van € 3,7 mln. Zolang de
financiële situatie niet verbetert is er geen ruimte voor nieuwe
investeringen.
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De reservepositie is niet onuitputtelijk. Als de crisis vele jaren voortduurt
en verscherpt is de reservepositie ontoereikend om alle verliezen op te
vangen.



Voor oplossingen is het niet te laat. De onderligge nde problemen van de
landelijke economische crisis kan het college niet oplossen. Het Rijk is
wel actief bezig met maatregelen om de economie en de woningmarkt te
stimuleren. De mogelijkheden van het college zijn gering maar de
mogelijkheden die het college wel heeft worden ten volle benut. Zo wordt
actief ingezet op verkoop van Breekland en wordt er alleen geïnvesteerd
in exploitaties op basis van contractuele verplichtingen met onze partners
en wanneer de investering ook opbrengsten genereert. Bijkomend
voordeel is dat in het huidige klimaat investeringen tegen een relatief
goede prijs worden aanbesteed. Die voordelen komen ten gunste van de
exploitaties.

///

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Langedijk, 28 februari 2013
Voor meer informatie kunt u terecht bij team communicatie, gemeente Langedijk:
tel. 0226 – 33 44 31.
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