
 

EIGEN - ZINNIG - HE EN 

 
 

Rond de raad door Arnold Elfferich 
 
Aangezien de gemeenteraad vanaf 18 februari niet meer vergaderd heeft – een wijs 
besluit omdat raadsvergaderingen kort voor verkiezingen  nog wel eens ontaarden in 
politiek standwerk in plaats van het edele handwerk – valt er in deze rubriek weinig 
terug te kijken op politiek debat in de raad. Er zijn inmiddels wel de nodige 
verkiezingsdebatten in café en voor de lokale omroep gevoerd, maar nu het stof in de 
late avond van 19 maart is neergedaald is het tijd om vooruit te kijken. 
 
Aangezien D66 als grootste uit de stembus is gerold, heeft deze partij, zoals het 
gebruik wil, het voortouw bij het vormen van een nieuwe coalitie. Vaak wordt hierbij 
eerst gekeken welke partijen op basis van hun zetelaantal een voor de handliggende 
combinatie zullen vormen en gaan die partijen met elkaar in overleg over een 
coalitieprogramma. In 2010 hadden VVD en PvdA samen een meerderheid in de raad 
en vonden zij het voor de hand liggen dan ook maar tegelijk samen aan de slag te 
gaan. Dit keer liggen de verhoudingen iets minder eenvoudig. Op basis van 
zetelaantallen alleen  zijn er tenminste 7 combinaties mogelijk. 
D66 heeft ervoor gekozen om eerst met alle partijen om tafel te gaan om te praten over 
de inhoud van een coalitieprogramma. We zoeken naar een coalitieprogramma met 
een zo breed mogelijk draagvlak. Dat hadden we in ons verkiezingsprogramma ook 
beloofd. Een coalitieprogramma waarin zoveel mogelijk in de raad 
vertegenwoordigde partijen zich kunnen herkennen.   
 
Daarbij spelen wat ons betreft twee belangrijke punten: 

 Een nieuwe transparante bestuursstijl, waarin het primaat bij de raad ligt en het 
college van B&W geen voorstellen presenteert waarop alleen nog ‘ja’ of ‘neen’ 
kan worden gezegd. De raad moet straks wat te kiezen hebben. Dat is goed voor 
het politieke debat en past ook goed bij het nieuwe vergaderstelsel. Niet alleen de 
raad maar ook de inwoners krijgen zo meer invloed en een veel beter zicht op de 
totstandkoming van besluitvorming. 

 Daarbij hoort geen gedetailleerd coalitieprogramma. We streven naar een 
programma op hoofdlijnen met een beperkt aantal thema’s. De inrichting van de 
jeugd- en langdurige zorg en de Participatiewet is waarschijnlijk zo’n thema. Net 
als de uitwerking van de Toekomstvisie. 

Op 31 maart ’s avonds om 20.00 uur starten de besprekingen in het openbaar in de 
raadszaal van het gemeentehuis. Iedereen kan daar dus kennis komen nemen van de 
manier waarop de partij van zijn/haar  keuze met zijn programma omgaat. Voorlopig 
staan vervolgbijeenkomsten gepland voor 7 en 14 april. De inhoud van het 
coalitieprogramma moet dan vaststaan en dan moet ook duidelijk zijn welke partijen 
zich aan dat programma willen binden. 
Daarna zal er de keuze gemaakt moeten worden welke partijen een wethouder gaan 
leveren. De gesprekken daarover zullen uiteraard in beslotenheid plaats vinden 
omdat het over personen gaat en er geen mensen beschadigd mogen worden. 
De inhoud vinden wij het belangrijkst, maar de bemensing in het college van B&W is 
uiteindelijk niet veel minder belangrijk. Wij houden u op de hoogte.  
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BLIJ EN TROTS 
 

Natuurlijk hadden we goede hoop dat we bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in Landsmeer een goed resultaat 
zouden boeken. Maar dat ons zetelaantal zou verdubbelen naar 
4 en dat we daarmee de grootste fractie in de gemeenteraad 
zijn geworden kwam toch wel als een (aangename) verrassing. 
Natuurlijk schrijven we dit succes graag toe aan onze daden 
van de afgelopen jaren en ons uitgebreide programma voor de 
komende periode. Helaas worden stembusresultaten in kleine 
gemeenten zelden geanalyseerd. We zullen dus ook niet 
kunnen ontkennen dat we landelijk de wind mee hadden, 
hoewel we onze campagne bewust lokaal hebben gehouden. 
Sommigen vinden het oneerlijk dat de landelijke partijen van 
landelijke tendensen ‘profiteren’. (Bij de PvdA en de VVD zal 
daar op dit moment waarschijnlijk genuanceerd over gedacht 
worden.) Overigens blijken de zogenaamde lokale partijen ook 
terdege te profiteren van ongenoegen jegens de landelijke 
politiek. Veel mensen brengen uit protest tegen wat er in Den 
Haag gebeurt hun stem uit op de lokale lijst. En daarmee is die 
vermeende oneerlijkheid weer in evenwicht.  
Hoe dan ook, wij zijn blij met en trots op ons resultaat en 
hebben het vaste voornemen het geschonken vertrouwen eer 
aan te doen.  
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Van de voorzitter: Drimmelen en Landsmeer 
 

Drimmelen was volgens de Volkskrant van 22 maart j.l. met het sneuvelen van twee 
coalities, 10 wethouders/burgemeester en 17 raadsleden de politiek onrustigste 
gemeente van Nederland. Daarmee won Drimmelen het in zijn instabiliteit volgens 
de krant nipt van Beverwijk, Tilburg, Landsmeer en Zundert.  
Landsmeer heeft op politiek gebied een bewogen periode van 4 jaar achter de rug. 
Daar mogen wij na deze verkiezingen nog wel eens aan denken. De coalitie van VVD 
en PvdA had de burgemeester bijna weggestuurd, maar na een woedend protest van 
de bevolking en een door Landsmeer Transparant opgezette petitie kwam de VVD 
tot inkeer. Daarna werden beide wethouders weggestuurd. Twee raadsleden van de 
VVD, twee van de PvdA, twee van Positief Landsmeer en één van Groen Links 
vertrokken tussentijds. Maja van Campen scheidde zich af van de VVD en begon een 
eigen lijst. Van de 15 raadsleden die in 2010 aan hun klus begonnen gaan slechts vijf 
door in 2014.  
De veranderingen, die plaats vonden in de afgelopen anderhalf jaar hebben 
zuiverend gewerkt. Tijdens de gesprekken over de Toekomstvisie van Landsmeer 
merkte de projectleider van Berenschot, die de totstandkoming van de Toekomstvisie 
begeleidde, op dat de coöperatieve manier van overleggen en discussiëren tussen 
politici in Landsmeer hem opviel. Hij was dat wel eens anders gewend. Ook dat 
moet hier gememoreerd worden.  
Een actie van André la Fontaine, die eigenlijk te bizar is voor woorden, verstoort dit 
beeld. Daarvoor nu enige aandacht. André diende eerst bij de Kiesraad en toen dat 
geen succes had bij de Raad van State een beroepschrift in tegen VVD, PvdA, CDA 
en D66 in Landsmeer: (nu volgen zijn eigen woorden) “Ik leid door de landelijke 
bemoeienis en naamsbekendheid van de landelijke partijen ernstige schade bij de 
gemeenteraadsverkiezingen en alle gevolgen die daar aan verbonden zijn.”. Hij 
beriep zich op artikel 328bis uit het wetboek van strafrecht: ‘Hij die, om het handels- 
bedrijfs- of politiek debiet (het gaat om de handeling) van zichzelf of van een ander 
te vestigen, te behouden of uit te breiden, enige bedrieglijke handeling pleegt tot 
misleiding van het publiek of van een bepaald persoon, wordt, indien daaruit enig 
nadeel voor concurrenten van hem of van die ander kan ontstaan, als schuldig aan 
oneerlijke mededinging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van de vijfde categorie‘. De oneerlijke mededinging bestond in de 
gedachten van André uit het feit dat de genoemde vier landelijk opererende partijen 
onder hun naam aan de gemeenteraadsverkiezingen van Landsmeer deelnamen. In 
zijn ogen kon dit feit een verblijf in de cel verdienen. Natuurlijk werd dit beroep door 
de Raad van State verworpen. Waarom heeft André dit gedaan? Ik weet het niet. 
Was het om een gunstige onderhandelingspositie na de verkiezingen te verwerven? 
 
Dan de verkiezingsuitslag. D66 Landsmeer heeft met vier zetels een geweldig 
resultaat behaald. Ik heb voor de LOL al de kiezers bedankt en ik doe dit hier 
nogmaals. 
 
(Vervolg op de volgende pagina) 
 

(vervolg van de vorige pagina) 
 

De vierde zetel werd pas een feit bij de bekendmaking van de uitslag van het laatste 
kiesdistrict. Deze zetel is een restzetel, maar die telt even hard. D66 is in Landsmeer altijd 
fortuinlijk geweest bij restzetels. In 2002 haalde Arnold Elfferich zo de enige zetel binnen 
en in 2010 Hanneke van Dusseldorp de tweede zetel. De VVD ging van vier naar drie 
zetels, de PvdA van vier naar twee, gelijk aan de uitslag in 2002, het CDA van een naar 
twee, Groen Links deed niet meer mee, Maja van Campen handhaafde zich, waarbij het 
goede resultaat van Axel Damme opviel, en Positief Landsmeer ging van twee naar drie 
zetels, een uitslag die gelijk is aan het resultaat van André’s lijst en Gemeentebelangen 
samen in 2006. Uit deze cijfers valt af te leiden dat de verkiezingen in Landsmeer niet de 
grote verschuiving naar lokale partijen te zien geven, die elders in Nederland gemeld 
werd. Nu gaan de partijen het proces van coalitievorming in. Daarover zal dit blad in een 
volgend nummer berichten. Duidelijk is op dit moment dat anders dan in twee 
voorgaande perioden twee politieke partijen niet meer samen een meerderheid kunnen 
behalen. 
                                                                                                                                  Nico Boerma    
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Pechtold: “Niet negeren, maar debatteren” 
D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold wil het debat met Geert Wilders en zijn kiezers 
blijven aangaan. Het negeren van de PVV, het categorisch afwijzen van hun voorstellen 
of een cordon sanitaire bieden volgens hem geen antwoord op Wilders’ politiek van 
verdeeldheid. Dat schreef Pechtold 25 maart in de Volkskrant. “Het gesprek blijven 
aangaan. Maatschappelijke tegenstellingen overbruggen. De polarisatie doorbreken. Dat 
is de dure plicht die politici hebben. Het is mijn antwoord op Wilders’ politiek van de 
verdeeldheid.” 

 
 

Motie Bergkamp uitgevoerd: PGB ook in Zorgverzekeringswet! 
D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp is blij dat het persoonsgebonden budget (PGB) nu 
ook in de Zorgverzekeringswet verankerd wordt. Daarmee wordt een voorstel dat D66 
eerder indiende uitgevoerd door het kabinet. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn 25 maart  
in een brief aan de Kamer laten weten.   
(bron: www.d66.nl) 

 
De Groene Landsmeerder verschijnt onder eindredactie van Arnold Elfferich. Alle erin 
opgenomen artikelen zijn voor verantwoording van de ondertekenaars. Ook uw bijdragen 
zijn welkom. Redactieadres: M.L. Kingstr. 24, 1121 CP Landsmeer.  
Telefoon: 020 – 4823333    mail:a.elfferich@chello.nl E- 

 

https://www.d66.nl/actueel/pechtold-niet-negeren-maar-debatteren/
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