E C O N OÊM

Uw gemeente,
uw slokop
Dêgist€raccountaotL€o VeÍho€fuit Wijt bij
geleden
I I Duursled€
werdtien.ia"aÍ
opsFaatgezet en door zïn b€roepsgroep
uitg€storen.
Hij
goedte kêu,
wêigerdegen€€nlelijter€keningetr
rêí die Daárzijn idêege€ngoedbeeldgavenr"tr
wat er in' cÍi uitging-V€óoef is sindsdienop
kÍuistocht.Hij loopt gem€enlelijke€n provin
cialerekeningen
na ên coDstateeÍvêelonr€gel
matighedeí.Opgeteldgaathetin VerhoefsbeÍe,
k€nbgenon velerniljaÍdenaanotrjuist,ondoor
zichtig of zefs ftauduleuswe€rgegeven
belas,
mgeuÍo s.
V€rho€flooptnêt zijn bevirdingetrechteral
jsrentegeneênmuur.Gem€€Dletr,
politie,justitie
en de v€rantwooÍdelijke
mhisleÍs vindeÍ hem
eenlastpak.Zjn enig€e.hte succesootdusv€r
was dat dooÍ hem aangeklaagde
accounlants
diedejaarrekeningen
vaneênaantalprovinci€setr ge
m€€nlen hadden goedgekcurd,
voor hun RaadvanTuchreÍkendendat er Ea0en
in dê financièle
venlagenzat€n.MaaÍdatwasnou
eetrnaalgebruikelijk.Zekwan€n
Nu gaathet hieÍ niet om zo
maar eeÍ boekboudschandaal.
Het vastêpatÍoorbij hetsjoem€len van de geme€nien
bestaater
nam€Íjkuit datz€zichzelfaÍÍner
vooÍslell€ndan ze zijn, ho€wel
ookvolgeÍsdeofrciële cijfeÍsde
gemeentelijkevermog€nssterk
zijn gesteg€tr.
Op basisvan on
juiste voont€llingeÍ van zaken
woÍded Diettembde geme€nte
lijke lsstetr syslematischverhoogd.Dat is te meÍken.wantde g€meenteltke
last€nstijgeÍjaaÍ ií, jaaruit metzo'n 7 procent.
Al die extrahkomxto ÍedeÍen €chterniet.
zo b€rek€nde
het Sociaalên CullureelPlatrbuÍeau,wanth dejaren 199í2001 bleefde 'productiê'vanè gemeenien
syst€matisch
1,5proceDtacht€rop de uitgaveÍ.Nie8emií:tru elders
d€ b.oehiemwordtaangesno€rd,
blijvende ge
meentien
hunfukomsten
onmatigopvoercn.
De stijg€nd€geneent€lijkeinlonslen woÍgestopl,maaroot
dennietalled iÍ hetveÍmog€n
h uitkeÍinÈen
enambtenarcn.
Wiegeneetrt€lijke
belastingenbetaalt,betaaltexlra voor de niet
tJetalendeD
omdatve€l gemee en het tot hutr
tark r€kemnêeneigeninlomensbeleid
le voeÍen
enrneNenmet€eDlaagofrcierl intomenlÍij t€
stellenvaDheffingen.
Daamaast
hebtt€ngem€€n0eDde aígelopenjaÍ€n v€€l bonussetr
veÍlh€kt
aanwe*lozetr,zov€êlzelfsdathethoogstonaan
h€kkelijkweÍdêcDlaagb€taalde
baatr!enemen.

Geme€nten
willeí ookzoveelmogelijkambtenaÍeo.Ne€inh€t vodgejaar,2003.TeÍwijl in
het b€dÍijfslevende banenmet I procentafnamen,nan hetaatrtalbarcnbij degêmêenten
mêt
2 proceDtto€.In dejaÍen2000'2003gro€idêhet
aantal ambtenaÍenbij de lage overheidnet
27.000tot 241.m0,waaÍrce d€ gemê€trt€n
er
nedevoorzoÍgdeD
dathetMntaloverheid$dienarennugegÍoeidis tot€€ndeÍde
vanhetaantalweÍ,
kend€nin NedêÍlard.L€idinggevedenoDderdi€
g€n€enteambt€naÍen
zijr ext a.oyaalvoorzich
zell want het afgelopenjaar steegde beloning
van de gemeentelijke
topamblenár€n
m€t e€tr
duizelbgwekkeDde
16,2proceDt.Dante b€de!kendatveelvendie 'topambielar€n'ontslagne,
menomzichalsconsultant
tegeneenhog€rtarief
terug!e latenhuÍen,
lnmiddelsHagende gemeen
lensteenenb€en,wanthethuidige
kabinetwil hen{teelsvanhutrbelangdjksleeigeniÍtoÍnsteÍbron.
dê omoerendezaakbelasting,
beaoven.De gemeenten
stelden€€n
commissie
in onderl€idingvande
CÍoningse hoogl€raafFlip de
Kam,dieeênreputatieboogheeft
te houdenals veÍdedig€rvanhet
gemeenteÍjke belastiogdomein.
De Kam b€valde geme€Dlen
aan
êengÍÊePt€ doeDuit vijf nieuw
in te voèretrlokale b€lastingen,
I€ Wet€treeÍ woonrumle, êen
bouwsom-,eenenergie. eenburgeÍ en eêd iÍkonstetrheffiDg.
DeÍgelijkeb€lastingenvindt D€
Kam goedvoorde gemeedtelijk€
denocratie.Want,z€gthij. alsburgersdelastent€ hoogvindeDdatrslemmen
zede
venntwooÍdelijkepolitici w€l weg.kobleem is
echterdat de gêmeentelijke
democratieop dit
puntdet werkt.Lokalepolitici b€grijpenze$al
niets van het finaffiële doolhof dlt ze geacht
word€nt€ b€herên,laatstaandathunkezerseÍ
ielsvanbegrijpên.
Misschi€ndatdeaanstaafll€
burgemeêsters
verkiezingeD
i€tsuithalen.En verdeÍmoetênde
extemeaccountants
vul dêgeÍnccntcn,
ex-collega's van L€o Verhoefdus, beginvolgendjaaf
voorheteeÍste€n'r€chtmatigheidsveÍklaÍing'
bij
degeme€nlelijke
rekeningen
ondeÍ€kenen.
DaaÍ
gaánwenogwatm€ebeleven.
TotdusveÍkoftlen
geme€íten
enaccountatrts
eendagdaa! laaÍ het
gelddaterbij degemernteomging.DaaÍkomen
zenu ninder inakk€lijkne€ weg.In geneetrt€huizênenaccountatrtskatrtoretr
woÍdd zen€t de
weekzeÍuwachtigerDatweÍdtijd oot.
3rp.rrrit@n dbuiin€.ó.nl

laarin,iaar
uitstijgende
gemeentelijke

lastenmet
zo'n7 procent

