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Rond de Raad door Arnold Elfferich 

 
Het werd meteen na het bekend worden van de verkiezingsuitslag al voorspeld: er 
komt een college van D66, VVD en het CDA. Dat was  eerder een kwestie van logica  
dan helderziendheid. Overigens vindt D66  het coalitieprogramma, dat met inbreng van 
alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen tot stand gekomen is, nog 
belangrijker dan de politieke kleur van B&W. In ons verkiezingsprogramma kozen wij 
al voor een politiek waarin alle  stromingen zich kunnen herkennen. Een belangrijk 
onderdeel van het coalitieprogramma is het hoofdstuk over de bestuursstijl die de raad 
deze nieuwe raadsperiode wil hanteren. Open, transparant en met inbreng van alle 
partijen en, nog belangrijker, ook van de inwoners.  
Bij zo’n bestuursstijl hoort geen dichtgetimmerd programma-akkoord. Inhoudelijk is het 
coalitieprogramma dan ook vooral een opsomming van de belangrijkste kwesties die de 
raad moet aanpakken: de decentralisaties (van de Jeugdzorg, de AWBZ. Het Passend 
Onderwijs en de Participatiewet), het uitwerken van de Toekomstvisie Landsmeer 2025, 
de Bestuurlijke toekomst van Landsmeer, het opstellen van een Woonvisie, het ook op 
langere termijn gezond houden van de gemeentelijke Financiën, enkele kwesties op het 
terrein van Cultuur en Sport, Duurzaamheid en Milieu en Openbare orde en Veiligheid. 
Een aantal van deze onderwerpen was al door het oude college opgepakt. Er is dus 
gekozen voor continuïteit in plaats van de vaak door politieke partijen (ten onrechte) 
gevoelde behoefte om ‘het roer helemaal om te gooien’.  
Zo’n inhoudelijk globaal programma biedt het college ruimte voor creatieve voorstellen, 
voor inbreng en initiatieven van inwoners en voor alle partijen in de raad, die daar een 
meerderheid kunnen zoeken voor hun eigen voorstellen.  
D66 heeft ervoor gekozen in eerste instantie met de VVD en het CDA te gaan praten 
over de vorming van een college. De VVD-fractie is, ondanks zijn verlies, de op één na 
grootste in de raad. Omdat wij vreesden dat de heer La Fontaine in een college een te 
wispelturige partner zou zijn en Landsmeer in deze tijd behoefte heeft aan een stabiel 
bestuur, viel Positief Landsmeer af. Een combinatie met VVD en een gehalveerde PvdA 
lag ook minder voor de hand omdat D66 tijdens de campagne al gezegd had dat er een 
eind moest komen aan al die jaren PvdA-VVD-bewind.  Met het CDA, ook een winnaar,  
heeft D66 al jaren een goede samenwerking. 
De fractie koos er in meerderheid ook voor om in het college verantwoordelijkheid te 
nemen voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Op grond daarvan werd Nico 
van Baarsen, die veel kennis en ervaring op dit gebied heeft, uiteindelijk onze 
wethouderskandidaat.  
Het heeft hier en daar verbazing gewekt dat een VVD-wethouder vooral het sociale 
domein als aandachtgebied krijgt. Die verbazing is volgens mij gebaseerd op 
vooroordelen, Ruim 23 jaar geleden had Landsmeer ook een college van D66, VVD en 
CDA. De toenmalige VVD-wethouder (mw Kellersmann, thans voorzitter van ons 
onvolprezen DCL) had onder meer maatschappelijke zaken in haar portefeuille. En juist 
onder verantwoordelijkheid van die wethouder kwam een Voorzieningenfonds voor 
mensen met financiële problemen tot stand. In ieder geval lokaal zal de VVD veel 
socialer blijken dan sommigen kennelijk denken. Daar heb ik alle vertrouwen in.  
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COLLEGE D66, VVD EN CDA GEÏNSTALLEERD 

 
De gemeenteraad heeft ingestemd met de vorming van een 
college van B&W bestaande uit D66, de VVD en het CDA. Het 
college zal in ieder geval het eerste jaar drie wethouders tellen.  
Hoewel dat enige extra kosten met zich meebrengt ten opzichte 
van de oude situatie, rechtvaardigt de drukke politiek agenda 
van het komende jaar deze beslissing. Na een jaar zal de raad 
beoordelen of het aantal wethouders teruggebracht kan 
worden naar twee. 
 
Met uitzondering van Positief Landsmeer stemden de overige 
in de raad vertegenwoordigde partijen in met het 
coalitieakkoord dat met inbreng van alle partijen  op 7 april al 
tot stand was gekomen. De gesprekken over het programma 
vonden op uitdrukkelijke wens van D66 in de openbaarheid 
plaats. 
 
Landsmeer gaat bestuurlijk een moeilijke en drukke periode 
tegemoet. Samenwerking tussen alle partijen maar vooral ook 
met de inwoners is daarbij onmisbaar. Wij hopen dat de 
gekozen bestuurstijl daarvoor de nodige inspiratie biedt. 
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De aanhouder wint, maar niet altijd  door Mandy Oud 
 
Bent u op zoek naar een pitbull? Stop dan met zoeken, u heeft er zojuist een gevonden. Zo 
begon mijn eerste sollicitatiebrief die ik verstuurde na mijn afstuderen. Hoewel ik 
daar nu met enige schaamte op terugkijk, werd ik uitgenodigd en vervolgens 
aangenomen. Ik laat even in het midden of ik ook echt een pitbull ben, maar ik heb in 
de loop der jaren wel vaak gemerkt dat geduld loont en de aanhouder wint.  
 
Dat soms wel een hele lange adem nodig is, bewijst de “hotelkwestie”. Als 
nieuwkomer in de raad heb ik me daar vrijwel meteen over mogen buigen in een 
oordeelvormende vergadering op 10 april jl. Aan de orde was de vraag of de motie 
die in de vorige raadsperiode is aangenomen, nog haalbaar is. De meerderheid van 
de oude raad vond namelijk dat de locatie in het Landsmeerderveld, tegenover de 
BP, het meest geschikt is om een hotel te bouwen. De wethouder was op pad 
gestuurd om hierover in overleg te treden met de Provincie, maar kwam van een 
koude kermis thuis. De Provincie vindt namelijk dat er in beginsel niet gebouwd 
mag worden in landelijk gebied en dat er dus een nadere onderbouwing nodig is 
voor de nut en noodzaak van een hotel op een dergelijke locatie.  
 
Fijn voor D66, want die was al van meet af aan ongelukkig met het idee van een hotel 
in de aangewezen groene zone en wilde bovendien dat er gekeken zou worden naar 
nog meer mogelijke locaties. Bij voorkeur in samenspraak met inwoners van de 
gemeente en andere betrokkenen.  Minder fijn is het voor de projectontwikkelaar die 
al acht jaar aan het flirten en strijden is voor een hotel op zijn stukje grond tegenover 
de BP. En die dus onlangs, onder meer via het Noord-Hollands Dagblad van 9 april 
2014, aankondigde een schadeclaim te zullen indienen als de raad afziet van de bouw 
van een hotel op deze locatie. Heeft een dergelijke claim enige kans van slagen? 
 
Het antwoord daarop kan alleen maar ontkennend zijn.  Aan enige overeenkomst zal 
altijd een onderzoeksfase – impulsaankopen daargelaten – vooraf gaan. Het kan dus 
best zo zijn dat het college ooit heeft toegezegd te zullen bekijken of er een hotel te 
realiseren is op de betreffende locatie. In een dergelijke fase is het ook niet gek dat er 
verschillende tekeningen en bouwplannen worden gemaakt. Maar veel verder dan 
dat is het niet gegaan. Dus als er al gesproken kan worden van toezeggingen en een 
zogeheten precontractuele fase, kan er nooit bij de projectontwikkelaar de indruk zijn 
ontstaan dat hij ook daadwerkelijk een hotel mocht gaan bouwen op zijn grond.  
Integendeel: alleen al uit het gegeven dat er jaren overheen zijn gegaan en uit het feit 
dat er in 2013 nog een studie is verricht naar verschillende mogelijke locaties, kan 
worden afgeleid dat het nooit een vaststaand feit is geweest dat er tegenover de BP 
een hotel zou (kunnen) komen. 
 
Geduld tonen, een lange adem hebben en je als een pitbull ergens in vastbijten: het 
kunnen goede eigenschappen zijn. Maar soms is het ook voor een pitbull beter om 
lekker in zijn mandje te gaan liggen. 
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Ingezonden brief: 
Mijn stem heb ik vergooid door bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op d66 te stemmen. Er ligt 
op dit moment (17april 2014) een bedroevend resultaat. 
Als het bovendien waar is dat de heer R Quakernaat de portefeuille met o.a. zorg en aanverwanten 
krijgt toebedeeld, dan is dat voor d66 een grote en grove misser. 
Hoe kan d66 zo' n soort beslissing voor haar rekening nemen???? De VVD als sociale partij???, laat 
me niet lachen.  
 Volgens de heer R Quakernaat los je het zorgprobleem in de thuiszorg deels simpel op door 
bijvoorbeeld de cliënten voor elke verdieping van hun huis een stofzuiger te laten kopen dan hoeven ze 
niet te sjouwen (een bewering uit een van zijn verkiezingsspeeches).   
Ik kan het alleen maar uitschreeuwen als ik zoiets hoor: "Het gaat om mensen, stupid". Maar ja, 
nu is het al te laat. 
 Over de onsmakelijke soap met DeTweeNico's, wil ik het hier niet eens hebben. 
  
Spijtige resultaten van d66 voor de burgers.  
Ad van Tiel 
 

Natuurlijk kun je het nooit iedereen naar de zin maken. Welke keus een partij na de 
verkiezingen ook maakt, er zullen altijd mensen zijn die achteraf spijt hebben van hun stem 
op een bepaalde partij. 
Helaas lijkt het erop dat de heer Van Tiel, op het moment dat hij zijn ingezonden brief 
schreef, de achtergronden van de keus van D66 niet kende. Hopelijk heeft de rubriek ‘Rond 
de raad’ inmiddels enige opheldering gegeven. Zijn opmerking over ‘de soap met 
DeTweeNico’s’ doet ons wel vermoeden waarop zijn eenzijdige kijk op het 
onderhandelingsresultaat is gebaseerd. Jammer, D66 bekijkt, zoals bekend,  zaken liever van 
meerdere kanten.  Op grond van inhoudelijke argumenten heeft de fractie ervoor gekozen 
in het college vooral verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting te 
willen dragen.  Op grond van zijn ervaring en deskundigheid op deze terreinen is Nico van 
Baarsen als wethouderskandidaat aangewezen. Onze andere wethouderskandidaat, 
Hanneke van Dusseldorp, vond voor haar pleidooi  voor het nemen van 
verantwoordelijkheid voor zorg  in de fractie geen steun. Zij was over het fractiebesluit 
dermate teleurgesteld dat zij gemeend heeft ontslag te moeten nemen als raadslid.  Wij 
vinden het jammer dat zij kennelijk geen mogelijkheden meer zag om als raadslid een 
waardevolle bijdrage te blijven leveren. 
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