Persbericht 10 januari 2014

Actiecomité STOP VERKWISTING!! opgericht
Een grote en snel groeiende groep betrokken Heilooenaars heeft meer
dan genoeg van de verkwisting van belastinggelden door het college en
delen van de ambtelijke organisatie van de gemeente Heiloo.
De recente oproep van het college om als inwoners zelf, als vrijwilligers,
voor het groen in hun buurt te zorgen is de een van de vele druppels die
de emmer heeft doen overlopen
Zij hebben hun krachten en klachten gebundeld in het Actiecomité STOP
VERKWISTING!! dat op 10 januari 2014 op initiatief van Wim H.F. Albers
is opgericht.
Primair doel van het actiecomité is het voorkomen en indien mogelijk
terugdraaien van het verspillen van belastinggeld.
Secundair doel is het de belastingbetaler bewust(er) te maken van en
inzicht te geven in hetgeen het gemeentebestuur van de gemeente Heiloo
met zijn belastinggeld doet en vooral met welk resultaat.
Zo wil het actiecomité de medezeggenschap van de Heilooenaren en de
door hen gekozen gemeenteraad inhoud en kracht geven. Immers de
burger kiest de gemeenteraad en de gemeenteraad heeft als belangrijkste
taken kaders te stellen maar vooral het gemeentebestuur te controleren!
De belangen van alle Heilooenaren zijn ernstig in het geding. Grote
verliezen op mega-projecten (verliezen grondbedrijf 2010 -2013 alleen al
ruim 20 miljoen euro) en vele andere verliezen, onnodige uitgaven en
mogelijk zelfs frauduleuze zaken en praktijken, hebben de financiële
positie van de gemeente ernstig aangetast. Met als gevolg dat o.a. de
ouderenzorg en andere sociale instellingen, het Trefpunt, het Baafje, de
Muziekschool, het gemeentegroen en allerlei andere nuttige zaken in hun
voortbestaan worden bedreigd.
Het Actiecomité STOP VERKWISTING!! stelt daarom de volgende eisen aan
het gemeentebestuur van de gemeente Heiloo:
1. Volledige opening van zaken betreffende de gemeentelijke financiën,
2. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 een
controle (audit) op de gemeentelijke financiën door een onafhankelijke
externe accountant,

3. Nieuw onafhankelijk onderzoek naar de haalbaarheid van megaprojecten (zoals o.a. afslag A9, Zandzoom, Zuiderloo, Boekelermeer) op
basis van de huidige economische en financiële situatie van de gemeente,
4. Opschorten van de besluitvorming inzake genoemde mega-projecten
tot de uikomsten van het nieuwe haalbaarheidsonderzoek bekend zijn.
Wilt u zich aansluiten bij het Actiecomité STOP VERKWISTING!!, of heeft u
voorbeelden van verkwisting of wilt u gewoon meer informatie, kijkt U dan
op de (momenteel nog in voorbereiding zijnde) website
www.stopverkwisting.jouweb.nl of mailt u naar actiecomite-stopverspilling@live.com.
Heiloo, 11 januari 2014

