Nieuwjaarsbegroeting op 2 januar, 2014, gemeentehuis Langedijk, door

burgemeester Hans Cornelisse.

Beste mensen, u bent als medewerker of als politiek/bestuurlijk gekozen
danwel benoemde functionaris, vanmorgen hartelijk welkom voor de
traditionele nieuwjaarsbegroeting in de hal van het gemeentehuis. Graag
wens ik u allen voor het nieuwe jaar gezondheid en succes.
lk ga ervan uit dat college en gemeenteraad ook in 2014 weer mogen
rekenen op jullie ondersteuning bij alle taken waarvoor het
gemeentebestuur zich stelt of gesteld ziet. Alleen samen, d.w.z.

organisatie, griffie, raad, college en ondergetekende, kunnen we een
goed resultaat voor Langedijk bereiken. Het vertrouwen dat er is tussen
onze geledingen is een resultaat van zorgvuldig en goed management
en zorgvuldig en goed gemeentebestuur, waarbij respect voor de

onderscheiden posities centraal staat.
Om te beginnen met de actualiteit; de nieuwjaarsviering is in Langedijk

goed verlopen; velen hebben genoten van feest in eigen kring of in de
horeca; anderen hebben rustig thuis, gezellig en wellicht enigszins
beschouwelijk, stil gestaan bij weer een nieuw jaar en wat we daarvan
hopen dat het mag worden.
De hulpdiensten brandweer, ambulance en politie , maar ook al diegenen
die tijdens de feestdagen op belangrijke plekken hun werk hebbben

verricht, betaald en onbetaald, hartelijk dank voor de professionele en
goede inzel ten behoeve van onze inwoners.
Allereerst wil ik dit jaar aangeven dat we als gemeente veel zaken goed
doen, maar dat het altijd nog beter kan en moet. Dat hoort bij ieder van

ons een gewone werkinstelling te zijn. De kritiek die mogelijk is komt zo
nu en dan tot ons in de vorm van scherp gestelde opmerkingen. lk vind

dat we critici die zich verdiepen en inspannen ook wel eens mogen
bedanken voor hun engagement met het gemeentelijk gebeuren.
Daarom op deze plaats: dank voor allen die de gemeente Langedijk, de
politiek en de bestuurders en onze ambtelijke inzet, critisch volgen; we

doen er ook geregeld ons voordeel mee!
2013 was het jaar waarin we in Langedijk intensief gewerkt hebben aan
het goed houden van de gemeentelijke financiën. Onze reserves zijn in
slechts enkele jaren met ca. 50% geslonken, van ca. 60 naar 30 mln.
Met verantwoord financieel beleid zijn we elk jaar gekomen tot een
balans tussen uitgaven en inkomsten, zonder een belastingrekening bij

de burger te leggen. Dat het profijtbeginsel wel zal toenemen, zal blijken
als we de bezuiniging op de subsidies uitgediscussieerd hebben. Met

welke situatie gaan we ook in 2014 te maken krijgen?
Allereerst is de gemeentelijke grondexploitatie nog zeer afhankelijk van
ontwikkelingen in de economie,waaryoor de signalen internationaal en
nationaal hoopvol zijn. Mijn gevoel zegt me ook dat we aan de
vooravond staan van een inhaalvraag op het gebied van woningbouw en
bedrijfsinvesteringen. Zonder toename van de bereidheid en de
mogelijkheid te investeren in onroerend goed in Langedijk dreigen er

jaarlijks financiële tegenvallers. lk vind dat we de marktbewerking op dit
punt beter zijn gaan doen, maar dat we er nog niet zijn.

Verder is er de voortdurende vraag hoe we als overheid zo efficiënt en
effectief mogelijk kunnen werken. In dat licht bezien zijn er voor de
gemeentelijke organisatie uitdagingen die in 2013 volop zijn - en in 2014
zullen worden opgepakt. lk noem maar de bundeling van ambtelijke

deskundigheden bij brandweer, omgevingsrecht qua

milieuvergunningen, gemeentelijke belastingen, de komende sociale
diensthervorming en de ICT-samenwerking, alsmede de studie naar een
shared servicecenter met onze buren Heerhugowaard en Alkmaar. lk
kan het ook eenvoudiger stellen: de benodigde ambtelijke schaal sluit in
veel gevallen niet meer aan bij de schaal waarop het gedecentraliseerd
lokaal bestuur is ingericht. De vraag naar een goede koppeling tussen

die beide is een añrueging die in 2014 veel aandacht zalvragen, ik kom
daar nog op terug.
De algemene nieuwjaarswens van een goede gezondheid sluit aan bij

wat mensen het belangrijkste vinden in het leven. Dit jaar kies ik
aanvullend voor de benadering: gezondheid als basis van succes. We
leven in een toenemende cultuur waarÍn de individuele prestatie van
mensen meer dan voorheen telt en naar voren komt. Bovendien geven
mensen zelf ook aan hun prestatie belangrijk te vinden. De
onzekerheden op de arbeidsmarkt liggen hieraan mede ten grondslag.

We leven in een tijd van internationale concurrentie, technische
ontwikkelingen en de moderne netwerksamenleving. Projectmatig
werken en niet levenslang een zelfde werkgever zijn goede
uitgangspunten om mee te kunnen gaan in steeds flexibeler

werkstructuren. ln onze organisatie speelt dit ook, waarbij de noodzaak
tot samenwerking tussen afdelingen, tussen gemeenten en tussen

overheid, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds
verder intensiveert. De complexiteit en snelle ontwikkelingen die we als
gemeente kennen en het gegeven dat we met minder middelen meer
resultaat en effect moeten realiseren, maken die werkwijze noodzakelijk
Met het programma Slim@Langedijkzijn we als gemeente goed bezig
om ons als organisatie permanent verder te ontwikkelen, om doelen te

zetten en om grenzen te stellen.De vraagzal steeds zijn wat is het

belang van de burgers in Langedijk en hoe kunnen we daar als

gemeente onze bijdrage aan leveren? En of dat betekent dat we moeten
vasthouden aan traditionele uitgangspunten danwel zakelijk en nuchter
moeten kijken naar de eisen van de tijd is ook voor mij, als iemand die
gehecht is aan traditie, niet eenvoudig. Maar mensen die
bestuursverantwoordelijkheid hebben, kunnen niet traditie als hoofddoel
in het leven zien. Ook kan je niet blijven steken ín de algemene stelling
dat we als bestuurders gewoon onze plicht moeten doen. ln plaats
daarvan gaat het steeds concreet om afiruegingen: Wat is noodzakelijk,

wat is rechtvaardig en doelmatig, en wat is in een concrete situatie mijn
plicht? Het bestaan van verschillende politieke uitgangspunten maakt het
werken voor en in een gemeentebestuur daarbij extra interessant,
waarbij ik als mijn taak zte klaar te staan om te kijken hoe we existentiële
vragen gezamenlijk kunnen beantwoorden.
Op het gebied van de regionale samenwerking - met positieve stappen en de versterking van de gemeenten, was 2013 een jaar van veel

beweging. De interactie tussen beide aspecten is nog lastig. Komend
jaar zijn er met de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot
herindeling van Graft-de Rijp en Schermer met Alkmaar én de
bestuurlijke toekomst van Uitgeest, waarbij mogelijk Castricum betrokken

wordt, twee momenten die aanleiding geven tot vragen naar het belang
van de regio als totaal en als afgeleide daarvan naar het geheel van de
regionale, gemeentelijke indeling. lk denk ook dat we anno 2014 in de
regio Alkmaar de behoefte gaan voelen aan een richtpunt wat betreft de

toekomstige gemeentelijke indeling van de regio. Gemeentelijke
samenwerking is doorgaans ingewikkeld en precair, de nieuwe
gemeentelijke taken voegen daaraan nog dimensies toe. ln het rekening
met elkaar houden dat nodig is voor vruchtbare samenwerking spelen in

ons geb¡ed naast regiobrede processen (dus) ook processen op

subregionaal niveau. Dat gegeven betekent voor Langedijk dat de
omgeving verandert en dat we voor onszelf ook moeten nagaan of en

welke subregionale combinaties van verdergaande krachtenbundeling
mogelijk zijn. lk beschouw de gemeenteraad in die discussie als de

vanzelfsprekende opdrachtgever; mogelijk in de vorm van een
raadsbreed verzoek in de nieuwe raadsperiode aan het college de door
mij geschetste ontwikkelingen nader te onderzoeken.
Beste mensen, heel veel inhoudelijke thema's zijn in Langedijk goed

belegd met beleid.
We werken planmatig, dus goed, naar een meer digitale gemeente; de
plicht tot het zijn van een milieubewuste millenniumgemeente heeft een
breed draagvlak; de samenwerking met ondernemers en het gebruiken

van lokaal aanwezige kracht wordt doorgezet; het in de steigers zetten
van het sociale domein van de toekomst na de centralisatie vergt nog
heel veel denkkracht en handelen, het goede gebruik om alle
betrokkenen vroegtijdig te betrekken bij gemeentelijke plannen, gaat

deels door, maar verwacht wordt dat de overheid vaker zal participeren
in ontwikkelingen van anderen. De subsidie- en accommodatiediscussie

gaat naar een concreet niveau en zal dus veel belangstelling krijgen. De
raad heeft aangegeven goede ondenruijshuisvesting belangrijk te vinden.
De financiën zijn nu ook te regelen nu er een integraal plan ligt. lk rond

af met wat voorafgaat aan overheidsbeleid, nl. de inzet van onze
inwoners, verenigingen en bedrijven. Hen allen wens ik eveneens een

gelukkig nieuwjaar en succes met hun goede werk.
Hans Cornelisse
02.01.2014

