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hoogd. Dat is te meÍken. want de g€meenteltke
last€n stijgeÍ jaaÍ ií, jaar uit met zo'n 7 procent.

Al die extra hkomxto ÍedeÍen €chter niet.
zo b€rek€nde het Sociaal ên Cullureel Platrbu-
Íeau, want h de jaren 199í2001 bleef de 'pro-

ductiê' van è gemeenien syst€matisch 1,5 pro-
ceDt acht€r op de uitgaveÍ. Nie8emií: tru elders
d€ b.oehiem wordt aangesno€rd, blijven de ge
meentien hun fukomsten onmatig opvoercn.

De stijg€nd€ geneent€lijke inlonslen woÍ-
den niet alled iÍ het veÍmog€n gestopl, maar oot
h uitkeÍinÈen en ambtenarcn. Wie geneetrt€lijke
belastingen betaalt, betaalt exlra voor de niet
tJetalendeD omdat ve€l gemee en het tot hutr
tark r€kemn êen eigen inlomensbeleid le voeÍen
en rneNen met €eD laag ofrcierl intomen lÍij t€
stellen vaD heffingen. Daamaast hebtt€n gem€€n-
0eD de aígelopen jaÍ€n v€€l bonussetr veÍlh€kt
aan we*lozetr, zov€êl zelfs dat het hoogst onaan
h€kkelijk weÍd êcD laagb€taalde baatr !e nemen.

gers de lasten t€ hoog vindeD datr slemmen ze de
venntwooÍdelijke politici w€l weg. kobleem is
echter dat de gêmeentelijke democratie op dit
punt det werkt. Lokale politici b€grijpen ze$ al
niets van het finaffiële doolhof dlt ze geacht
word€n t€ b€herên, laat staan dat hun kezers eÍ
iels van begrijpên.

Misschi€n dat de aanstaafll€ burgemeêsters
verkiezingeD i€ts uithalen. En verdeÍ moetên de
exteme accountants vul dê geÍnccntcn, ex-colle-
ga's van L€o Verhoef dus, begin volgend jaaf
voor het eeÍst e€n 'r€chtmatigheidsveÍklaÍing' bij
de geme€nlelijke rekeningen ondeÍ€kenen. DaaÍ
gaán we nog wat m€e beleven. Tot dusveÍ koftlen
geme€íten en accountatrts een dag daa! laaÍ het
geld dat er bij de gemernte omging. DaaÍ komen
ze nu ninder inakk€lijk ne€ weg. In geneetrt€-
huizên en accountatrtskatrtoretr woÍdd ze n€t de
week zeÍuwachtiger Dat weÍd tijd oot.
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Uw gemeente, uw slokop
Dêgist€raccountaot L€o VeÍho€f uit Wijt bij
I I Duursled€ werd tien.ia"aÍ geleden op sFaat ge-
zet en door zïn b€roepsgroep uitg€storen. Hij
wêigerde gen€€nlelijte r€keningetr goed te kêu,
rêí die Daár zijn idêe ge€n goed beeld gaven r"tr
wat er in' cÍi uitging- V€óoef is sindsdien op
kÍuistocht. Hij loopt gem€enlelijke €n provin
ciale rekeningen na ên coDstateeÍ vêel onr€gel
matighedeí. Opgeteld gaat het in Verhoefs beÍe,
k€nbgen on vele rniljaÍden aan otrjuist, ondoor
zichtig of zefs ftauduleus we€rgegeven belas,
mgeuÍo s.

V€rho€f loopt nêt zijn bevirdingetr echter al
jsren tegen eên muur. Gem€€Dletr, politie, justitie
en de v€rantwooÍdelijke mhisleÍs vindeÍ hem
een lastpak. Zjn enig€ e.hte succes oot dusv€r
was dat dooÍ hem aangeklaagde
accounlants die de jaarrekeningen
van eên aantal provinci€s etr ge
m€€nlen hadden goedgekcurd,
voor hun Raad van Tuchr eÍken-
den dat er Ea0en in dê financièle
venlagen zat€n. MaaÍ dat was nou
eetrnaal gebruikelijk. Ze kwan€n

Nu gaat het hieÍ niet om zo
maar eeÍ boekboudschandaal.
Het vastê patÍoor bij het sjoem€-
len van de geme€nien bestaat er
nam€Íjk uit dat z€ zichzelf aÍÍner
vooÍslell€n dan ze zijn, ho€wel
ook volgeÍs de ofrciële cijfeÍs de
gemeentelijke vermog€ns sterk
zijn gesteg€tr. Op basis van on
juiste voont€llingeÍ van zaken
woÍded Diettemb de geme€nte
lijke lsstetr syslematisch ver-
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Geme€nten willeí ook zoveel mogelijk amb-
tenaÍeo. Ne€in h€t vodge jaar, 2003. TeÍwijl in
het b€dÍijfsleven de banen met I procent afna-
men, nan het aatrtal barcn bij de gêmêenten mêt
2 proceDt to€. In de jaÍen 2000'2003 gro€idê het
aantal ambtenaÍen bij de lage overheid net
27.000 tot 241.m0, waaÍrce d€ gemê€trt€n er
nede voor zoÍgdeD dat het Mntal overheid$diena-
ren nu gegÍoeid is tot €€ndeÍde van het aantal weÍ,
kend€n in NedêÍlard. L€idinggeveden oDder di€
g€n€enteambt€naÍen zijr ext a .oyaal voor zich
zell want het afgelopen jaar steeg de beloning
van de gemeentelijke topamblenár€n m€t e€tr
duizelbgwekkeDde 16,2 proceDt. Dan te b€de!-
ken dat veel ven die 'topambielar€n' ontslag ne,
men om zich als consultant tegen een hog€r tarief

terug !e laten huÍen,
lnmiddels Hagen de gemeen

len steen en b€en, want het huidige
kabinet wil hen {teels van hutr be-
langdjksle eigen iÍtoÍnsteÍbron.
dê omoerendezaakbelasting, be-
aoven. De gemeenten stelden €€n
commissie in onder l€iding van de
CÍoningse hoogl€raaf Flip de
Kam, die eên reputatie boog heeft
te houden als veÍdedig€r van het
gemeenteÍjke belastiogdomein.
De Kam b€val de geme€Dlen aan
êen gÍÊeP t€ doeD uit vijf nieuw
in te voèretr lokale b€lastingen,
I€ Wet€tr eeÍ woonrumle , êen
bouwsom-, een energie . een bur-
geÍ en eêd iÍkonstetrheffiDg.
DeÍgelijke b€lastingen vindt D€
Kam goed voor de gemeedtelijk€
denocratie. Want, z€gt hij. als bur-

uit stijgen de


