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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
De gemeenteraad heeft grofweg drie taken: een Kaderstellende (het op hoofdlijnen 
bepalen van het gemeentelijke beleid, waaronder het stellen van doelen die behaald 
moeten worden), een Controlerende (er op toezien dat gestelde doelen worden gehaald 
en dat gemeentelijke middelen goed worden besteed) en een Volksvertegenwoordigende 
(de gemeenteraad vertolkt de wensen en gevoelens van de burgers binnen de 
gemeentelijke organisatie en daarbuiten). 
Eén van de instrumenten die de gemeenteraad voor zijn controlerende functie ter 
beschikking staan is de Rekenkamercommissie. Volgens de Gemeentewet is een 
bevoegdheid van de Rekenkamer het onderzoeken van de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde 
bestuur. (Daarbij wordt controle op de jaarrekening uitdrukkelijk uitgesloten, dat is het 
terrein van een accountant.) In de praktijk zal het onderzoek zich veelal uitstrekken over 
het door het college van B&W gevoerde beleid. Afstand tussen Rekenkamer en college is 
daarom gepast. En hoewel van een  Rekenkamercommissie naast externen ook raads- of 
commissieleden lid kunnen zijn, heeft zij ook ten opzichte van de gemeenteraad een 
tamelijk zelfstandige positie. Zij stelt zelf vast welke onderzoeken zij instelt. De 
gemeenteraad kan volgens de Gemeentewet weliswaar de Rekenkamer om een bepaald 
onderzoek verzoeken, formeel kan de Rekenkamer zo’n verzoek naast zich neerleggen. 
Op het eerste gezicht misschien wat merkwaardig dat de wetgever enige afstand tussen 
de gemeenteraad en één van zijn belangrijkste adviesorganen heeft geschapen. Maar 
juist om te voorkomen dat bijvoorbeeld een raadsmeerderheid onderzoeken kan 
tegenhouden omdat de uitkomsten wellicht niet welgevallig zijn of juist wel een bepaald 
onderzoek wil om daar politiek mee te kunnen scoren, is de door de wetgever geschapen 
onafhankelijkheid van de Rekenkamer verstandig. Ook omdat ook het functioneren van 
de gemeenteraad zelf onderdeel van Rekenkameronderzoek kan zijn. 
De Rekenkamercommissie publiceert doorgaans zo’n twee tot drie rapporten per jaar. 
Toevallig waren dat er in Landsmeer de afgelopen weken twee vrijwel tegelijkertijd: 
over een onderzoek naar organisatie en effecten van handhaving in Landsmeer en over 
een onderzoek naar aard en omvang van inhuur externen. De ruimte ontbreekt hier om 
weer te geven tot welke conclusies en aanbevelingen de Rekenkamercommissie in beide 
rapporten is gekomen. (De rapporten zijn openbaar en dus voor iedere belangstellende 
beschikbaar.) In beide onderzoeken was de Rekenkamercomissie van mening dat er 
verbeteringen mogelijk zijn. In de raadsvoorstellen over beide rapporten wordt de 
gemeenteraad voorgesteld de aanbevelingen van de Rekenkamercommssie in hun 
geheel over te nemen, B&W op te dragen deze integraal uit te voeren, het college 
daarover een plan van aanpak te vragen en regelmatig te rapportaren over voortgang en 
resultaten van de uitvoering. 
Tijdens de commissiebehandeling leek het college zich nogal te verzetten tegen dit 
voorstel. Hoewel de conclusies van de Rekenkamercommissie niet werden bestreden 
was het verweer dat het college inmiddels al zoveel verbeteringen in gang had gezet. Zet 
die dan even op papier en meldt de raad op welke manier over het verdere verloop 
wordt gerapporteerd, zou je zeggen. Dat is inmiddels in een memo aan de raad ook  
gebeurd. De wat vijandige toon die het college in de commissie leek aan te slaan is 
daarmee des te onverklaarbaarder geworden. 
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HET WORDT VAST BETER 
 
Nog even doorbijten en de kortste dag ligt weer achter ons. De 
economie lijkt voorzichtige tekenen van herstel te gaan 
vertonen en in de gemeenteraad van Landsmeer wordt al een 
jaar vrijwel geen ruzie meer gemaakt. 
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart in het 
verschiet kan het in 2014 alleen nog maar beter worden. 
De gemeentepolitiek zit er voor dit jaar weer op. Wij hopen dat 
zij u niet teveel heeft teleurgesteld en dat zij volgend jaar 
helemaal aan uw verwachtingen gaat voldoen. 
Nu is het de tijd om nog even terug te kijken maar vooral om 
goede voornemens te maken en die straks ook waar te maken! 
Fractie en bestuur van D66 Landsmeer wensen u daarmee veel 
succes. En natuurlijk een gezellige Kerst en een veilige 
jaarwisseling.  
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Van de voorzitter: De drank- en horecaverordening van de gemeente Landsmeer 2014 
 
B en W presenteert de lang verwachte  drank- en horecaverordening, die gebaseerd is 
op nieuwe wetgeving. De verordening moet ingaan op 1 januari 2014, zoals in de wet 
vereist wordt. Deze verordening geldt voor horecabedrijven en paracommerciële 
inrichtingen. Een paracommerciële inrichting is een  inrichting , waarin weliswaar 
bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken worden verstrekt, maar 
dit doet als nevenactiviteit. De hoofdactiviteit ligt op een ander vlak, zoals activiteiten 
van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of 
godsdienstige aard (definitie letterlijk overgenomen uit de verordening). De 
verordening, die een verlengstuk is van de wet, streeft verschillende doeleinden na. In 
de eerste plaats gaat zij het overmatig drankgebruik in het algemeen tegen, maar in het 
bijzonder dat van jongeren (bescherming van de volksgezondheid). Aan de jongeren 
onder de 18 jaar mogen geen alcoholhoudende dranken meer verkocht worden, nu is 
de grens 16 jaar. Jongeren die nog niet 18 jaar zijn, mogen tussen 23.00 uur en 8 uur niet 
meer toegelaten worden in horecalokaliteiten. Deze maatregel is bedoeld om het 
“indrinken” buiten tegen te gaan. Dat doe je meestal tot na 11 uur, anders is het niet 
gezellig, maar dan kom je de kroeg niet meer in. Maar deze groep, die verondersteld 
wordt zich voor 23 uur naar de kroeg te reppen, mag daar aanbeland de rest van de 
avond alleen maar cola drinken. Hoe deze maatregel gaat uitpakken, blijft voor mij nog 
onzeker. 
Bovendien is er voortaan een verbod op happy hours. De kroegbaas mag niet meer 
gedurende een bepaalde periode drank schenken voor minder dan 60% van de normale 
prijs. 
In de tweede plaats bepaalt de verordening de verhouding tussen de commerciële 
horeca en de paracommerciële inrichtingen. Bij paracommerciële inrichtingen moeten 
wij denken dorpshuizen, sportkantines en verenigingsgebouwen. De drank- en 
horecawet staat concurrentie tussen reguliere en paracommerciële horeca wel toe, mits 
deze maar niet “oneerlijk” is. Paracommerciële inrichtingen kunnen goedkoper zijn, 
omdat zij met vrijwilligers werken, geen sociale lasten hoeven te betalen en soms 
subsidie ontvangen. De verordening moet duidelijkheid geven in wat een 
paracommerciële inrichting wel en niet mag. Onder de drie dorpshuizen in de 
gemeente heeft het dorpshuis in Landsmeer de status van een horecabedrijf met 
volledige vergunning, zoals ook de sporthal (de remise) die heeft. 
De andere dorpshuizen hebben een bijzondere sociale en maatschappelijke functie. 
Daarom krijgen zij extra speelruimte en mogen zij ook feesten van bijzondere aard 
(jubilea of bijzondere verjaardagen) organiseren. Bij sportverenigingen en 
verenigingsgebouwen (ook die van kerkelijke aard) moet het schenken van 
alcoholhoudende dranken ondergeschikt zijn aan de hoofdactiviteit. Sommige sporten 
hebben een sterke band met alcohol. Om dit binnen de perken te houden bepaalt de 
verordening dat in het weekend het schenken van alcohol alleen toegestaan is tussen 
12.00 uur en 00.00 uur. Indien de laatste wedstrijd geëindigd is om 16.00 uur, mag 
slechts tot 17.30 uur drank worden geschonken.  
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Uitzonderingen worden gemaakt voor de kerst-, oudjaars – en nieuwjaarsborrel, voor de 
viering van een jubileum van de inrichting, jaarfeest voor leden, vrijwilligers, donateurs en 
sponsoren en voor de viering van een promotie. 
Een paracommerciële inrichting met een maatschappelijke functie mag maximaal 8 maal 
per kalenderjaar met het oog op bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard tijdens een 
feest van persoonlijke aard alcohol schenken. 
De verordening heeft niet tot doel het rijke verenigingsleven in de gemeente Landsmeer te 
fnuiken. Daarvoor is dat te belangrijk, maar zij wil wel de excessen van het alcoholgebruik 
tegen gaan. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Door een klacht van de 
Bedrijvenvereniging  Landsmeer mocht Stadsherstel de kerk niet meer voor horeca 
activiteiten gebruiken, wat leidde tot verkoop aan een kerkgenootschap, dat (helaas met 
vergunning) het interieur gemaltraiteerd heeft. Na een jaar zal deze verordening 
geëvalueerd worden. 
                                                                                                                              Nico Boerma 
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Jongeren kiezen Pechtold tot Politicus van het Jaar 2013 
D66-leider Alexander Pechtold is door jongeren uitgeroepen tot Politicus van het Jaar 2013. 
Het actualiteitenprogramma ÉénVandaag maakte dat afgelopen week  bekend. Pechtold 
kreeg de prijs uitgereikt op de fractiekamer van D66 in de Tweede Kamer. De jongeren 
waarderen Pechtold vooral omdat hij goed is in het debat, duidelijke taal spreekt en de 
belangen van jongeren goed behartigt.In hetzelfde onderzoek kozen jongeren D66 als 
partij die hun belangen het beste behartigt. Ze vinden het goed dat D66 opkomt voor beter 
onderwijs. 
Achter Pechtold eindigde PVV-leider Geert Wilders als nummer twee en minister van 
Financiën Jeroen Dijsselbloem op plek 3. Pechtold reageert verrast en verheugd op de prijs: 
“Ik vind het een eer juist deze jongerenprijs te mogen winnen. Politici hebben de taak om 
over vaak moeilijke onderwerpen zo begrijpelijk mogelijk te spreken. Als jongeren daar 
hun waardering over uitspreken, dan is dat een mooi compliment. Dat ze daarbij 
onderwijs expliciet noemen, vind ik extra mooi. Tijdens de D66 Onderwijstour die deze 
maanden door het land trekt, spreek ik met heel veel leerlingen en studenten over hoe we 
ons onderwijs nog beter kunnen maken. Die ideeën nemen we weer mee in ons politieke 

werk in de Kamer. ” 
(bron: www.d66.nl) 
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