Oproep

Heiloo, 27 januari 2014.

Geachte fractievoorzitter,
Op 15 januari jongstleden heeft het Actiecomité Stop Verkwisting!! u op de hoogte gesteld van haar oprichting,
haar doelstelling en haar eisen aan het gemeentebestuur van Heiloo. Deze eisen zijn nogmaals:
1. Volledige openheid en duidelijkheid 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 situatie en financiële positie van de gemeente,
4. Opschorten van de besluitvorming inzake genoemde megaprojecten tot de uitkomsten van het nieuwe
haalbaarheidsonderzoek bekend zijn.
Het Actiecomité Stop Verkwisting!! vraagt met klem uw steun. In concreto vraagt het Actiecomité Stop
Verkwisting!! u en uw vertegenwoordigers in de Gemeenteraad bijgaande motie mede in te dienen en te steunen.
Wellicht komen enkele zinsneden in deze motie u bekend voor. Inderdaad, soortgelijke moties zijn eerder op 2
maart 2009 ingediend in verband met het verlies van ruim 6,2 miljoen euro op de exploitatie Stationscentrum I.
Inmiddels is het 2014 en zijn de verliezen op deze en latere grondexploitaties opgelopen tot ettelijke tientallen
miljoenen. Hoeveel precies is alleen door een deskundige en onafhankelijke accountant te achterhalen omdat:
. miljoenen euro’s in de loop der jaren zijn omgeboekt van Grondexploitaties naar NIEGG en naar Materiele Vaste
Activa (Zandzoom, Boekelermeer).
. grondexploitaties meerdere malen voor miljoenen euro’s zijn afgewaardeerd (Zuiderloo, Boekelermeer,
Stationsomgeving II)
. grondexploitaties zijn opgesplitst in delen (Zuiderloo, Boekelermeer)
. rekenrentes, indices en doorlooptijden van projecten meermalen zijn aangepast
. onduidelijk is of alle kosten voor onderhoud, beheer, onteigeningsprocedures, verhuisvergoedingen, etc. op de
juiste wijze aan de betreffende grondexploitaties / projecten zijn toegerekend
. onderhouds- en beheersactiviteiten zijn uitgevoerd zonder de vereiste vastlegging van aanbestedingstrajecten,
offertes, opdrachten en verdere afspraken.
Daarnaast is veel besproken en besloten in zogenaamde “besloten vergaderingen” en zijn veel notulen en
verslagen van raads- en commissievergaderingen vergezeld van “geheime bijlagen”.
Kortom, niet alleen ontbreekt een zuiver totaal overzicht van de grondexploitaties als geheel, ook ontbreekt een
zuiver inzicht in de financiële cijfers van de afzonderlijke grondexploitaties cq. projecten. Zo is het is onmogelijk
om vast te stellen hoe e.e.a. zich verhoudt tot de oorspronkelijke begrotingen. Voorts is het onmogelijk om op
basis van dit gebrekkige inzicht besluiten te nemen voor de toekomst.
Conclusie: de Gemeenteraad van Heiloo kan haar kaderstellende en controlerende taken niet naar behoren
uitoefenen zonder een spoedige audit op de grondexploitaties 1999 – 2014 door een onafhankelijke accountant .
Graag vernemen wij uw reactie op onze oproep alsmede uw standpunt aangaande onze eisen.
Met vriendelijke groet,

Actiecomité Stop Verkwisting!!
Een afschrift van deze brief en bijgaande motie plaatsen wij op onze website www.stopverkwisting.nl en stellen
wij ter beschikking aan de media.

