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Wat hebben wij van ons programma 2010-2014 gerealiseerd? 

 

In de gemeenteraad heeft geen enkele partij het (gelukkig) in zijn eentje voor het zeggen. Er 

zullen compromissen gesloten moeten worden. Dus een verkiezingsprogramma helemaal uit 

voeren zit er voor niemand in. 

Als relatief kleine fractie en niet-deelnemer aan het college van B&W zijn de mogelijkheden om 

je programmapunten uit te voeren nog veel beperkter. De coalitie moet het je “gunnen” en het 

werd D66 (luister nog maar eens naar het LOL-interview met Marc de Jong) vaak niet gegund, 

Niet vanwege de inhoud van onze inbreng maar omdat we ‘oppositie’ waren. 

 

Toch kan D66 over de afgelopen raadsperiode tevreden zijn: 

Wij zijn altijd voorstander geweest van een behoorlijk bestuur dat respectvol met de inwoners 

en zich zelf omgaat. Wij hebben in ieder geval geprobeerd die opvatting ook tijdens de 

bestuurscrisis tot uitdrukking te laten komen. 

 

D66 pleit al jaren, dus ook in het programma van 2010, voor het opstellen van een 

toekomstvisie en het betrekken van de inwoners daarbij. In het verleden hebben wij diverse 

pogingen ondernomen om daarmee een begin te maken maar de VVD en een deel van de PvdA 

blokkeerden dat. Nu is gelukkig in oktober 2013 een toekomstvisie vastgesteld. En met inbreng 

van heel veel inwoners. Wij zien dat toch ook een beetje als ons succes. 

 

Wij bepleitten een betere communicatie over de onderwerpen die in de commissies en de raad 

aan de orde komen. Sinds kort is het Raads Informatie Systeem operationeel. Iedereen kan nu 

kennis nemen van de inhoud van voorstellen en nota’s e.d. en kan rechtstreeks meeluisteren 

tijdens vergaderingen of later nog eens horen wie wat heeft gezegd en hoe besluiten uiteindelijk 

tot stand komen.  

 

In ons programma stelden wij voor dat de raad en commissies op een andere manier gaan 

vergaderen zodat inwoners veel meer inbreng kunnen hebben. Dankzij het voorzitterschap van 

de werkgroep, die ‘anders vergaderen’ voor de gemeenteraad heeft voorbereid, hebben we 

behoorlijk invloed kunnen uitoefenen op het resultaat. De raad heeft zojuist besloten om een 

nieuw vergaderstelsel in te voeren. En uit de eerste ‘beeldvormende’ sessie (over een terras 

aan De Breek) bleek al meteen de grote betrokkenheid van de vele aanwezige Landsmeerders.  

 

Wij vonden (en vinden) goede accommodaties voor cultuur minstens zo belangrijk als voor 

sport. Wij zijn dus blij dat de afgelopen periode de grote zaal van dorpshuis Landsmeer onder 

handen genomen is, al had de gemeente wat ons betreft nog wel wat ruimhartiger mogen zijn. 

 

D66 streeft een duurzamer samenleving na. Op het gebied van bouwen kan dat nog veel beter. 

Maar een door ons voorgestane verdere scheiding van afval is gerealiseerd. Plastic wordt nu 

apart ingezameld. 

 

Verder hebben wij voorstellen van het college en van andere fracties uiteraard steeds aan de 

uitgangspunten van ons programma getoetst. 

 

Verder kunt u een beeld krijgen van wat wij de afgelopen periode in de raad hebben gedaan uit 

onderstaand overzicht van door D66 ingediende moties, amendementen en initiatiefvoorstellen 

en de reactie van andere partijen daarop. 



 

 Amendementen/moties periode 2010 – 2014 

 

Raadsvergadering  

25 mei 2010 

Wijzigingsvoorstel op Verordening Cliënt-  

en burgerparticipatie om de secretaris van de 

WMO-raad net als de voorzitter een hogere 

vergoeding toe te kennen dan een ‘gewoon’ 

lid 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

25 mei 2010 

Wijzigingsvoorstel op Verordening 

antidiscriminatievoorziening om in de tekst 

de naam van het antidiscriminatiebureau 

(Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-

Waterland) dat de uitvoering op zich neemt 

op te nemen 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

31 augustus 2010 

Wijzigingsvoorstel op Verordening op de 

raadscommissies om de aanmeldingstermijn 

voor insprekers te verlengen tot aanvang 

vergadering 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

31 augustus 2010 

Wijzigingsvoorstel op Verordening op de 

raadscommissies om voor insprekers een 2e 

termijn mogelijk te maken  

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

2 november 2010 

Wijzigingsvoorstel op de 

Programmabegroting 2011 om niet te 

bezuinigen op de personele sterkte van de 

griffie 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

2 november 2010 

Motie om in een raadsdebat tot een visie op 

gemeentelijke samenwerking te komen 

Met stemmen VVD en 

PvdA tegen verworpen 

Raadsvergadering 

2 november 2010 

Motie om een raadswerkgroep te vormen die 

prestatieindicatoren zoekt om de uitvoering 

van begrotingsvoornemens beter te kunnen 

controleren 

Met stemmen van VVD 

tegen aangenomen 

Raadsvergadering 

2 november 2010 

Motie om de inwoners van Landsmeer bij het 

noodzakelijke bezuinigingsproces te 

betrekken 

Met stemmen van VVD en 

PvdA tegen verworpen 

Raadsvergadering 

26 april 2011 

Motie waarin het college van B&W wordt 

opgedragen om binnen 2 maanden een plan 

van aanpak voor het opstellen van een 

toekomstvisie aan de raad voor te leggen  

Unaniem aangenomen 

Raadsvergadering 

27 juni 2011 

Motie waarin teleurstelling wordt 

uitgesproken dat het college de motie van 26 

april niet heeft uitgevoerd en daarover de 

raad niet heeft ingelicht. 

Unaniem aangenomen 

Raadsvergadering 

19 juli 2011 

Motie waarin het dorpshuis Landsmeer meer 

tijd wordt gegund om met een aangepast 

plan voor een verbouwing te komen 

Niet aangenomen met de 

stemmen van CDA, Pos 

Landsmeer, D66, 

GroenLinks en de 

fractievoorzitters van PvdA 

en VVD voor 

Raadsvergadering 

1 november 2011 

Wijzingsvoorstel op de begroting 2012 om 

het budget van de Reken Kamer Commissie 

te verhogen 

Om technische redenen 

ingetrokken 

Raadsvergadering 

1 november 2011 

Motie om vast te stellen hoe z.s.m. een 

toekomstvisie kan worden opgesteld en 

hoeveel dat kost 

Unaniem aangenomen 

 

Raadsvergadering 

1 november 2011 

 

Motie om op korte termijn binnen de 

gemeenteraad te discussiëren over behoud 

zelfstandigheid of mogelijke 

samenwerkinsgverbanden of fusie van de 

 

Unaniem aangenomen 



gemeente Landsmeer 

Raadsvergadering 

1 november 2011 

Motie om als raad te onderzoeken wat de 

mogelijke gevolgen zijn van voorgenomen 

kortingen op subsidies vanaf 2013  

Aangehouden na 

toezegging dat B&W de 

raad zullen informeren 

Raadsvergadering 

29 november 2011 

Amendement APV om beperking vrijheid van 

meningsuiting te schrappen 

Door college overgenomen 

Raadsvergadering 

29 november 2011 

Motie waarin raad uitspreekt geen 

horecabeleid te hebben vastgesteld 

Unaniem aangenomen 

Raadsvergadering 

29 november 2011 

Initiatiefvoorstel subsidie AC Waterland met 

twk voor herstel verzakte baan (samen met 

vd Bos,PvdA en vd Werke,GroenLinks) 

Aangehouden na dreiging 

voordragen positief besluit 

voor vernietiging door de 

Kroon en na toezegging 

college uiterlijk binnen 3 

maanden met een 

oplossing te komen 

Raadsvergadering 

12 december 2011 

Initiatiefvoorstel verhoging budget 2012 

Rekenkamercommissie 

Unaniem aangenomen 

Raadsvergadering 

12 december 2011 

Amendementen om betuttelende 

voorwaarden te schrappen in een voorstel om 

het Dorpshuis Landsmeer een krediet te 

verlenen 

Met de stemmen van VVD 

en PvdA tegen verworpen. 

Raadsvergadering 

29 maart 2012 

Motie waarin B&W wordt gevraagd voortaan 

de toegekende subsidies op de gemeentelijke 

website te publiceren 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

29 maart 2012 

Diverse amendementen op een voorstel 

Verordening trouwlocaties om zo min 

mogelijk voorwaarden te stellen 

B&W hebben voorstel 

teruggenomen en komen 

in raadsvergadering van 

eind juni met sterk 

vereenvoudigde regeling 

Raadsvergadering 

29 maart 2012 

Amendement op Bestemmingsplan Luijdenijk 

om woninguitbreiding Burg Postweg mogelijk 

te maken 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

5 juni 2012 

Motie, mede getekend door CDA en Pos. 

Landsmeer, waarin het college van B&W 

wordt verzocht handhaving van vermeende 

illegale bewoning van museum Tump op te 

schorten in afwachting van onderzoek door 

de Rekenkamercommissie 

Na toezegging college van 

B&W dat de 

woonbestemming op 

kosten van de gemeente 

wordt hersteld 

ingetrokken. 

Raadsvergadering 

5 juni 2012 

Motie, mede getekend door CDA en Pos. 

Landsmeer, waarin de raad uitspreekt het te 

betreuren dat de fractievoorzitter van Pos. 

Landsmeer tijdens de raadsvergadering van 

april 2012 niet in de gelegenheid is gesteld 

een motie toe te lichten en de raad zichzelf 

daarmee de gelegenheid tot discussie heeft 

ontnomen. 

Met kleine aanvulling van 

PvdA/VVD unaniem 

aangenomen. 

Raadsvergadering 

5 juni 2012 

Voorstel vraagstelling onderzoek 

Rekenkamercommissie naar de gang van 

zaken onttrekking woonbestemming Museum 

Tump 

Na toezegging college dat 

woonbestemming op 

kosten gemeente wordt 

hersteld ingetrokken 

Raadsvergadering 

25 september 

2012 

Motie waarin college van B&W wordt 

opgedragen alsnog tot samenwerking te 

komen 

Verworpen met stemmen 

van PvdA en VVD (muv fvz 

De Jong) tegen 

Raadsvergadering 

25 september 

2012 

Motie van wantrouwen tegen wethouders 

Monteban en Prins 

Verworpen met stemmen 

van PvdA en VVD (muv fvz 

De Jong) tegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raadsvergadering 

31 oktober 2012 

 

Amendement om in de Welstandsnota 2012 

gebruik van “afwijkend van voor de omgeving 

gebruikelijke” bouwmaterialen via de 

hardheidsclausule aan de 

Welstandscommissie voor te leggen en dus 

mogelijk te maken 

 

 

Aangenomen met de 

stemmen van 3 PvdA 

leden en lijst Maja van 

Campen tegen 

Raadsvergadering 

6 november 2012 

Motie om plan van aanpak incl kostenraming 

Toekomstvisie in januari 2013 aan de raad 

voor te leggen 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

29 januari 2013 

Amendement bestemmingsplan Landsmeer 

Oost om wonen voor meer generaties onder 

één dak in het hele bestemmingsgebied 

mogelijk te maken 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

29 januari 2013 

Amendement bestemmingsplan Kanaaldijk 

102 om vergroting van het agrarische 

bouwvlak mogelijk te maken 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergsdering 

29 januari 2013 

Motie waarin het college gevraagd wordt om 

samen met de eigenaar van de jachthaven 

aan Kanaaldijk 106B naar haalbare 

mogelijkheden te zoeken voor een passende 

dienstwoning 

Met alleen de stem van 

Lijst Maja van Campen 

tegen aangenomen 

Raadsvergadering 

28 mei 2013 

Amendement bestemmingsplan Luijendijk-

Zuid om de mogelijkheid voor bijgebouwen 

op de ‘vrije kavels’ te verruimen met het oog 

op meergeneratiewonen  

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

2 juli 2013 

Motie waarin het college wordt gevraagd voor 

het eind van het jaar keuzemogelijkheden te 

bieden voor noodzakelijke bezuinigingen na 

2014 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

29 oktober 2013 

Amendement vier tekstaanpassingen in 

Toekomstvisie Landsmeer 2025  

Aangenomen met alleen 

stem GroenLinks tegen 

Raadsvergadering 

29 oktober 2013 

Amendement aanpassing raadsvoorstel 

vervolgproces Toekomstvisie met o.a. 

concrete opdracht aan college om nu eerst 

Structuurvisie, Horeca- en recreatievisie en 

Woonvisie op te stellen 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

29 oktober 2013 

Amendement op de Nota Mantelzorg waarin 

de tekst m.b.t. Wet Werk en Bijstand wordt 

vervangen door stimuleren en organiseren 

vrijwillgers t.b.v. ondersteuning 

mantelzorgers 

Met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

Raadsvergadering 

5 november 2013 

 

Motie om de raad actief bij gesprekken met 

inwoners over bezuinigingen te betrekken 

(mede-ondertekend door VVD, PvdA en Lijst 

MvC) 

 

Met algemene stemmen 

aangenomen 

Raadsvergadering 

28 januari 2014 

Amendement om in de locatiestudie hotel 

rong A10 een extra locatie toe te voegen 

Verworpen met de 

stemmen van VVV, Positief 

Landsmeer, Lijst Maja van 

Campen en GroenLinks 

tegen 

Raadsvergadering 

28 januari 2014 

Amendement met als doel de kans dat 

gegevens uit de Basisregistratie personen 

tegen de zin van betrokken aan derden 

verstrekt worden zo klein mogelijk te maken 

Met algemene stemmen 

aangenomen, 

 

 

 


