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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 

Het zomerreces van de gemeenteraad zit er alweer ruim een maand op dus de 
politiek is in druk bedrijf. Er wordt hard gewerkt om de decentralisaties in het 
sociale domein (jeugdzorg, zorg en participatiewet) per 1 januari 2015 goed uit te 
kunnen voeren. Het zijn vooral de ambtenaren en het college die het daar druk 
mee hebben. Maar ook de raadsleden proberen zich de ingewikkelde materie zo 
goed mogelijk eigen te maken.  
 
De afgelopen week stonden onder andere het Integraal Meerjarenbeleidsplan 
Veiligheid 2015-2018 van de regio op de raadsagenda. Het plan heeft vooral 
betrekking op politiezaken. Het is nu nog een concept waarover de betrokken 
gemeenteraden hun visie mogen geven. Ook werd vast gefilosofeerd over welke 
prioriteiten er in het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Landsmeer 2015 (dat 
gelukkig over méér dan alleen politietaken gaat) moeten worden opgenomen. 
Landelijk en regionaal veiligheidsbeleid heeft daar uiteraard de nodige invloed op. 
Maar binnen die grenzen is het wel degelijk mogelijk om als gemeente een eigen 
kleur aan het veiligheidsbeleid te geven. D66 vindt vooral verkeersveiligheid en 
veiligheid in de openbare ruimte prioriteiten. Straatroven en zinloos geweld zijn in 
Landsmeer weliswaar niet de orde van de dag, maar ze komen voor en vormen 
een geweldige aanslag op het gevoel van veiligheid. Belangrijke onderwerpen dus, 
maar voor de inwoners nog niet direct zichtbaar. 
Een belangrijk onderwerp was ook de toekomst van de sociale werkvoorziening 
Baanstede, waarin Landsmeer deelneemt. Onder andere door de invoering van de 
Participatiewet zullen er in de sociale werkvoorziening enorme veranderingen 
plaats vinden. Volgens landelijk beleid is het de bedoeling dat mensen met een 
arbeidshandicap toch zoveel mogelijk, al dan niet met speciale begeleiding, in het 
‘normale’ bedrijfsleven aan de slag gaan. De gemeenten worden daarvoor 
verantwoordelijk. Tot dusver probeerde Baanstede dat doel al zoveel mogelijk te 
bereiken. Overigens met matig succes. Niet helemaal duidelijk is of dat te maken 
heeft met de economische crisis of de huiver van werkgevers om mensen ‘met een 
gebruiksaanwijzing’ in dienst te nemen. In de sociale werkvoorziening zijn 
momenteel ook mensen opgenomen die weliswaar wel wat werk kunnen 
verrichten maar alleen onder zulke beschutte omstandigheden dat die van een 
reguliere werkgever niet gevraagd kunnen worden. D66 heeft ervoor gepleit deze 
groep ook na alle reorganisaties een mogelijkheid van beschut werk te bieden. Wij 
vrezen dat de specifieke deskundigheid van sw-bedrijven met deze groep mensen 
verdwijnt en dat zij daarom tussen de wal en schip dreigt te vallen. 
 
In april kwam onder leiding van D66 na de raadsverkiezingen een 
coalitieprogramma tot stand  dat door vijf van de zes in de raad 
vertegenwoordigde partijen is ondertekend. Sedertdien broedt het college op 
uitwerking van dat programma in een collegeprogramma. Dat zal eindelijk op 7 
oktober aan de raad worden gepresenteerd. Dat heeft zó lang geduurd dat de 
verwachtingen nu wel heel hoog gespannen zijn. Hopelijk worden die 
waargemaakt. 
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PRATEN MET DE RAAD 
 

Het belangrijkste onderdeel van het coalitieprogramma dat na 
de raadsverkiezingen in maart tot stand kwam is het 
voornemen om in samenspraak met de inwoners voor de 
gemeente en zijn inwoners belangrijke beslissingen voor te 
bereiden.  
De raad probeert dat voornemen onder meer concreet te maken 
met behulp van een nieuw vergaderstelsel waarin meer ruimte 
is voor actieve deelname van geïnteresseerde bewoners. 
Daarnaast zal de raad meer wijkgesprekken organiseren. De 
afgelopen maand is daarmee een begin gemaakt met als 
onderwerp de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. 
De raad denkt intussen na over nog meer mogelijkheden om 
optimaal ruimte te geven aan de inbreng van de inwoners van 
Den Ilp, Landsmeer en Purmerland. Het zou mooi zijn wanneer 
die inwoners daar zelf ook over nadenken en met hun ideeën 
over vormen van meedoen naar de raad zouden komen. Dat 
geldt ook voor onderwerpen waarover gesproken moet 
worden. Ook hier zou D66 graag meer initiatieven van 
inwoners zien. Het is even wennen voor iedereen. Maar het kan 
dan wel nóg leuker worden in onze gemeente. 
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De geschiedenis, ook een les voor later? door Mandy Oud 

Heeft u ze wel gezien? Die raadsleden die deur aan deur gingen met een pak flyers 
in de hand?  
In de vorige Groene Landsmeerder schreef ik al dat de raad deze zomer naar u toe 
zou komen en aldus geschiedde. In de afgelopen maand hebben de eerste 
wijkgesprekken over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer plaatsgevonden, twee 
in Landsmeer, één in Den Ilp en één in Purmerland. Op de achtergrond prijkte 
telkens een grote blauwe ton waarin ook nog schriftelijk een zegje kon worden 
gedeponeerd. 
 

Met een totale opkomst van 150 inwoners is het de vraag of daarmee de stem van de 
gemeente voldoende is gehoord en welke waarde daaraan gehecht kan worden. 
Niettemin kijk ik, met de overige leden van de Werkgroep Bestuurlijke Toekomst, 
terug op enkele geslaagde avonden. Al was het maar vanwege de  geschiedenislessen 
die en passant werden gegeven. 
 

In Purmerland lag de herinnering aan de vorige herindeling, waarbij Purmerland bij 
de Gemeente Landsmeer werd gevoegd, nog vers in het geheugen. In de tijd dat 
Purmerland nog bij Ilpendam hoorde, zou de afstand tot het gemeentehuis en de 
burgemeester letterlijk en figuurlijk kleiner zijn geweest. Het was een terloopse 
opmerking,, maar wellicht wel één die ook nu een rol zou kunnen of zelfs moeten 
spelen bij de besluitvorming over de toekomst van Landsmeer. Want staat hetzelfde 
niet te wachten als Landsmeer zich bij een grote buurman voegt?  

Ook in het Dorpshuis Landsmeer herleefde de historie. Ongeveer de helft van de 
aanwezigen bleek voorstander van samengaan met Amsterdam, in navolging van de 
overige hoofddorpen die net als Landsmeer tot 1731 tot de ‘Heerlijkheid Waterland’ 
behoorden, waaronder Ransdorp, Zunderdorp en het oude Schellingwoudem. 
Volgens enkelen is samenwerking of een fusie met Oostzaan vanwege het verleden 
volstrekt onmogelijk. Het laatste was vooral afkomstig  van inwoners die de oude 
poldergrens van het Twiske als heilig beschouwen, die zich nog herinneren dat het 
uit den boze was om een meisje uit het andere dorp te trouwen en dat er geen 
Oostzaners of Landsmeerders waren, maar importers, Bunzingen en kolenpikkers.  

Er werd op deze avonden uiteraard ook over het heden en de toekomst gesproken. 
Zo werd door meerdere mensen de  suggestie gedaan om eerst als gemeente een 
aantal kernwaarden vast te stellen, vervolgens te kijken met welke gemeente(n) dat 
het beste samengaat en nogmaals een wijkgesprek te organiseren zodra er wat meer 
uitgewerkte scenario's zijn. Wellicht dat daarmee ook meer inwoners genegen zijn 
om te komen meepraten. De wijkgesprekken, alle gehoorde opmerkingen,  meningen 
én de inhoud van de blauwe ton zal op korte termijn worden geëvalueerd door de 
Werkgroep Bestuurlijke Toekomst. Daarna zal nog een discussie in de raad zelf 
moeten plaatsvinden. Of er tussendoor of daarna nog een wijkgesprek georganiseerd 
gaat worden is  op het moment van schrijven nog niet bekend. De geschiedenis zal 
het leren. Maar dat we over dit onderwerp nog lang niet uitgepraat zijn, staat wel 
vast. Wordt vervolgd dus… 
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Van de penningmeester  
Het produceren en verspreiden van De Groene Landsmeerder kost geld. 

Leden van D66 en mensen die actief zijn in het gemeentehuis krijgen het blad 

gratis. Maar ook veel andere Landsmeerders en enkele belangstellenden “van 

buiten” ontvangen dit orgaan. Om de kosten enigszins te dekken zou onze 

penningmeester een kleine jaarlijkse bijdrage van € 5,-- zeer op prijs stellen. U 

kunt deze bijdrage, onder vermelding van “bijdrage GL”, overmaken naar 

rekeningnummer NL55RABO0143913018 ten name van D66 afdeling 

Landsmeer. Alvast bedankt! 

 

 
 

D66 presenteert plan voor transparanter Europa 

De komende jaren moet de Europese Unie forse stappen maken in de 

transparantie van besluitvorming en het verbeteren van de toegang tot 

documenten. D66-fractievoorzitter Sophie in ‘t Veld in het Europarlement 

presenteerde onlangs een ‘Roadmap to Transparency': tien aanbevelingen 

voor een transparanter Europa. 

“Geheimzinnigheid en overleggen achter gesloten deuren is niet meer van 

deze tijd. Mensen willen weten wat er in Europa besloten wordt en waarom. 

Als de Europese Unie een echt politieke unie wil worden, dan moeten  dan 

moeten we meer transparantie afdwingen.”  

De volledige roadmap is te vinden op www.d66.nl/actueel. 
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