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Gapend gat in de hand van Wijdemeren 
Hoe kun je als gemeente 
jarenlang veel meer geld 
uitgeven dan er binnen-
komt? In Wijdemeren 
verdampte in een luttele 
vier jaar het hele eigen 
vermogen van 7,5 mil-
joen euro. 

Wijdemeren 	Tijdens het inter- 
pellatiedebat begin deze maand 
-aangevraagd door oppositiepartij 
Dorpsbelangen- was het een issue. 
Al ging het toen toch vooral over on-
duidelijkheden rond de niet-slui-
tende begroting voor 2023. Maar die 
van afgelopen jaren? Die waren wél 
altijd sluitend. 

Verwachte uitgaven 

Het vorige college (Dorpsbelangen, 
VVD, D66, CDA) kreeg dat gek ge-
noeg elk jaar weer voor elkaar. Be-
grotingen met schijnbaar genoeg 
inkomsten om de verwachte uitga-
ven te dekken. Maar helaas bleek in 
de loop van zo'n jaar een aantal kos-
ten (soms flink) tegen te vallen. 
Waardoor er aan het eind telkens 
weer tekorten opdoemden. 
'Fake-begrotingen', noemde ge- 

meenteraadslid Wilna Wind (PvdA/ 
GL) dat tijdens die extra raadsverga-
dering. Klip en klaar en het toenma-
lig college krakend. 

Wat dat betreft is de Kortenhoefse 
volksvertegenwoordiger, langer ge-
leden vakbondsbestuurder, een aan-
winst voor de lokale politiek. Ze is 
een nieuwkomer. Net  als Esther Ka-
per (CU), die weliswaar vaak wat 
minder scherp is, maar zeker niet 
minder helder. „Het gaat structu-
reel niet goed (met de gemeente Wij-
demeren, red.), met een overbelast 
ambtenarenapparaat en grote tekor-
ten. Hoe kon het zover komen dat 
onze bestaanszekerheid onder druk 
staat?", vroeg de Kortenhoefse zich 
af. 

Niet uit de lucht 

Raadslid Wilna Wind wond er geen 
doekjes om. „Laten we niet doen of 
dit (het dreigend tekort van mini-
maal een miljoen en curatele van de 
provincie, red.) uit de lucht komt 
vallen. Daags na de verkiezingen in 
maart meldde VVD-wethouder Jos 
Kea (toen nog namens vorig college, 
red.) dat voor 2022 een tekort van 1,1 
miljoen euro dreigde, in plaats van 
de begrote 275.000 euro. Door kos-
ten voor personeel, grondexploita-
tie (onder meer Porseleinhaven, 
red.), ICT en Sociaal Domein. Ook 

was toen al bekend dat de kosten 
voor inhuur van extern personeel op 
dat moment al meer dan verdubbeld 
waren tot bijna 1,2 miljoen." 

Geen 'fake-begrotingen' 

Wat Wind betreft komen er geen 'fa-
ke-begrotingen' meer, sprak ze als 
mede-coalitiepartij. „Dus geen jaar-
rekening die je alsnog -met veel 
dank aan de algemene reserve- rond 
krijgt", legde ze uit. 
Opvallend dat juist de twee 

nieuwkomers in de raad de meeste 
kritiek hebben. Maar ook verklaar
baar. Elk weldenkend mens had af- 
gelopen jaren allang aan de rem ge-
trokken, maar dat gebeurde niet of 
onvoldoende. Alsof niemand grip 
wist te krijgen op het grote lek, 
waardoor jaar na jaar veel te veel 
werd uitgegeven. De gemeenteraad 
slaagde er niet in het college van 
burgemeester en wethouders tot de 
orde te roepen. 
Tot de orde roepen had ook ge-

kund op basis van eerdere rapporten 
van onder meer de adviesbureaus 
Rijnconsult (2017) en Necker van 
Naem (2021). Het eerste was een ap-
pèl om de organisatie te versterken 
met extra personeel, de tweede om 
de organisatie ambtelijk voor een 
deel overhoop te gooien. Hoogno-
dig, na jaren te weinig daadkracht  

(bestuurlijk en politiek), aldus Nec-
ker van Naem. Ook moest de slechte 
financiële controle aangepakt, even-
als het ongekend grote percentage 
leidinggevende posities in het raad-
huis. 

Kort daarop stapte de toenmalige 
gemeentesecretaris op, net als een 
van de twee andere directeuren, ont-
hulde deze krant. Dat wel, maar wat 
gebeurde er verder? Zo moest er vol-
gens Necker van Naem dringend 
een verandermanager komen. Op 
december vorig jaar ging weliswaar 
Rudie Heintjes als interim-gemeen-
tesecretaris aan de slag, maar die 
was op oktober alweer weg en ver-
vangen door de nieuwste gemeente-
secretaris. 

Geen vragen 

Heeft Heintjes in die acht, negen 
maanden iets bereikt? Niemand die 
daarover rept of vragen stelt. Niet 
het nieuwe Wijdemeers college en 
evenmin de gemeenteraad. Ze heb-
ben het vast druk zat, maar het zijn 
hele cruciale vragen. Om in elk geval 
een van de financiële lekken van de 
afgelopen paar jaar boven water te 
krijgen, met een betere ambtelijke 
organisatie en minder (hele dure) 
externe krachten. Maar niets dat 
daarop wijst. Zelfs de in het vorig 
college voor personeelsbeleid ver- 

antwoordelijke burgemeester Crys 
Larson hulde zich al die tijd in stil-
zwijgen hierover. 

Waar de politiek wel vaak druk 
mee is? Met elkaar op details de 
maat nemen, zoals ook in die extra 
raadsvergadering. Voormalig wet-
houder Jan-Jaap de Kloet (Dorpsbe-
langen) staat steevast vooraan. Al 
helemaal om zijn voormalig partij-
genoot en nieuw wethouder Gert 
Zagt (sinds 2015 afgesplitst in De Lo-
kale Partij) aan te pakken. 

Tussen de ene lokale partij en de 
afgesplitste zal het niet snel goed 
komen, wat efficiënt en doelmatig 
overleg niet ten goede komt. Terwijl 
dat juist iets is waar Wijdemeren nu 
grote behoefte aan heeft. Als je iets 
van ambtenaren verwacht, geef zelf 
het goede voorbeeld. 

Op de rails 

Zagt hoopt met het nieuwe college 
de gemeente financieel weer op de 
rails te krijgen, ondanks de lege kas. 
Op een begroting van vijftig miljoen 
euro per jaar kan nog heel veel, 
klonk het optimistisch tijdens de 
raadsbijeenkomst. Dat wordt een 
harde dobber, zeker gezien de hier 
genoemde voortekenen. Over 
hoofd- en bijzaken gesproken. 

Hans van Keken 


