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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
Zoals in de vorige Groene Landsmeerder al aangekondigd, heeft het college 
van B&W op 7 oktober (bijna een half jaar na de verkiezingen!) zijn 
collegeprogramma tot 2018 gepresenteerd. Ik sprak al eerder mijn vrees uit 
dat, gezien de hoeveelheid tijd die het college kennelijk nodig heeft gehad om 
het coalitieprogramma te ‘vertalen’, de verwachtingen misschien wel te hoog 
gespannen zouden zijn. Dat bleek overigens niet uit de publieke belangstelling 
tijdens de presentatie. Die was namelijk zeer gering. Maar wellicht hebben 
belangstellenden het programma gedownload van de gemeentelijke website. 
Ik moet toegeven, het ziet er gelikt uit. Mooie lay-out en fraaie foto’s en leuke 
filmpjes. Echter de indruk blijft hangen dat, meer dan aan uitwerking van 
concrete plannen, vooral veel tijd en aandacht is besteed aan een mooie 
vormgeving, die overigens dan wel verklaart waarom het zoveel tijd gevergd 
heeft. Het collegeprogramma ademt dezelfde geest uit als het 
coalitieprogramma waarop het is gebaseerd. En ook dat beperkt zich tot 
hoofdlijnen en besteedt veel aandacht aan een goede samenwerking tussen 
inwoners en gemeentebestuur. Het lijkt dan ook wel logisch dat, wanneer dat 
bestuur dingen in samenspraak met de inwoners tot stand wil laten komen, 
het niet op voorhand concreet uitgewerkte plannen presenteert.  
Daarbij is het nu wel de vraag wie van wie het initiatief verwacht. Als 
inwoners en bestuur op elkaar gaan wachten gebeurt er niets of gebeuren er 
dingen waarvan we achteraf spijt hebben. Vooralsnog zal het bestuur zich niet 
kunnen permitteren om stil te zitten. Tegelijkertijd zullen de inwoners veel 
meer ruimte moeten krijgen voor eigen initiatieven waarbij niet voortdurend 
‘wetten en praktische bezwaren’ in de weg staan. 
 
Het collegeprogramma kreeg de titel ‘Vertrouwen, vernieuwen,  loslaten’ mee. 
Bij de begrippen ‘vertrouwen’ en ‘vernieuwen’ kunnen de meeste mensen zich 
wel iets voorstellen, maar de term ‘loslaten’ zou wel eens tot misverstanden 
kunnen leiden. De verzorgingsstaat is in rap tempo aan het veranderen. Al 
wordt dat door de politiek graag ontkend, het lijkt vooral met het oogmerk om 
te bezuinigen dat ‘de burgers weer verantwoordelijk moeten zijn voor hun 
eigen leven’ en niet meteen naar de overheid moeten kijken wanneer het even 
tegen zit. D66 heeft eigen verantwoordelijkheid van mensen hoog in het 
vaandel. Maar dat betekent niet dat de overheid nu in hoog tempo een eind 
maakt aan de afhankelijke positie waarin zij mensen gedurende vele jaren 
heeft gebracht. Dat is geen ‘loslaten’ maar in de steek laten.  Betekenisvol 
inhoud geven aan wat we met ‘loslaten’ bedoelen is voor zowel college als 
gemeenteraad dè uitdaging voor de komende jaren 
En daarin moeten we aanzienlijk meer investeren dan in mooi vorm gegeven 
publicaties. Het gaat tenslotte om de inhoud, niet de verpakking. 
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EN NU AAN DE SLAG! 

 
Zowel in het coalitieprogramma ‘De inwoners centraal’ als in 
het collegeprogramma ‘Vertrouwen, vernieuwen, loslaten’ 
heeft het gemeentebestuur van Landsmeer zich verplicht om 
anders te gaan denken en werken. Niet alleen voor de inwoners 
maar vooral ook samen met de inwoners. 
Het staat op papier en dat is, zoals algemeen bekend, geduldig. 
Nu gaat het erom dat college en raad de goede voornemens tot 
uitvoering brengen. De raad zoekt daarvoor naar verschillende 
vormen, waarbij ideeën van inwoners natuurlijk meer dan 
welkom zijn. De wijkgesprekken over de bestuurlijke toekomst 
van Landsmeer waren zo’n nieuwe vorm. 
Het college begint binnenkort met de herziening van 
Bestemmingsplan Het Lint, die in 2015 voltooid moet zijn. 
Geheel nieuw daarbij is dat eerst de inwoners geraadpleegd 
zullen worden. Hiervoor wordt zelfs een aparte informatieve 
website geopend waar men ook zijn reacties kwijt kan. Dus niet 
alleen voor het bestuur maar ook voor de Landsmeerders, 
Ilpers en Purmerlanders geldt: nu aan de slag!  
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Van de voorzitter: De Telegraaf van woensdag 8 oktober 
 
De titel van deze bijdrage bevreemdt u misschien, maar als u rustig doorleest, 
wordt het vanzelf duidelijk. Donderdagavond 23 oktober diende Debby Mulder-
Damme een motie om de gemeente te vragen de toegezegde 300 euro subsidie 
voor een etentje van het Engelse squadron uit te keren. Er was een zeer 
uitvoerige schriftelijke uitleg bij van André la Fontaine, die zelf niet aanwezig 
was.  
 

In de raad is hij al weken niet aanwezig en waarschijnlijk ook niet in Landsmeer. 
André kreeg op 4 november 2012 een parkeerboete omdat hij zijn auto op het 
raadhuisplein geparkeerd had. De boete van 85 euro weigerde hij om principiële 
redenen niet te betalen, waardoor hij in 2014 opgelopen is tot 262 euro. Bij 
hardnekkige weigering om de boete te betalen volgt een gijzeling van enkele 
dagen, die André tot nu toe ontlopen heeft door onder te duiken. Op zichzelf 
gaat het om een privézaak tussen het Openbaar Ministerie en André en Debby 
Mulder-Damme vroeg in de voorlaatste raadsvergadering de leden van de raad 
het als een privézaak te beschouwen. Dat zou ik ook gedaan hebben, ware het 
niet dat André in zeer ruime mate de publiciteit zoekt en het voorval ziet als een 
strijd tussen hem en de burgemeester. In het Noord Hollands Dagblad van 24 
september 2014 staat dan ook: “De fractievoorzitter van Positief Landsmeer is 
van mening dat burgemeester Astrid Nienhuis bezig is met hem uit de 
gemeenteraad te werken.” Een raadslid dat onderduikt is nieuws en zo stond hij 
op woensdag 8 oktober in de Telegraaf met zijn hele verhaal (“de wet deugt 
niet”), compleet met foto van hem en Charlie Chaplin wat op overschatting 
wijst. Opvallend in de zaak is dat op het moment van de verkeersovertreding de 
burgemeester weggestuurd was door de vorige coalitie van VVD en PvdA. Zij 
kon er dus niets mee te maken hebben. Het verzoek van André aan haar om de 
bekeuring in te trekken kan niet want bestuur en rechtspraak zijn gescheiden. 
Landen waar dit niet het geval is, scoren hoog op de corruptie-index.  
 

Maar om terug te keren naar de al genoemde motie: die was kansloos, omdat 
een zelfde motie in de vorige raadsvergadering al verworpen was. Voor het 
diner met de Engelse piloten was 300 euro toegezegd en de organisatoren was 
van te voren door de burgemeester duidelijk gemaakt dat het geld alleen 
uitgekeerd zou worden als het diner gehouden zou worden in een gelegenheid 
met een horecavergunning. Toch kozen zij opnieuw voor het Museum Grietje 
Tump, dat die vergunning niet heeft, daarmee bewust het gemeentebestuur 
provocerend. Dit ergert mij bijzonder. Vorig jaar heb ik een gift aan het museum 
gedaan voor de reparatie van het lekke dak van de keuken, omdat ik de 
verkrotting niet langer kon aanzien. Door een gerichte actie van Debby Damme 
is nu ook de lekkende serre hersteld, maar de kwaliteit van het management is 
nog steeds onvoldoende.  
                                   ( vervolg hiernaasr) 
(vervolg op achterpagina) 

 

(vervolg van vorige pagina ) 

 
Het is belangrijk dat het museum zijn plaats hervindt in de Landsmeerder 
gemeenschap. Het moet niet omstreden zijn en dat is het wel geworden. Frans 
Poulain laat zich meeslepen door de organisatoren van de 4 Mei-maaltijd, die het 
museum schaden en afbreuk doen aan de herdenking van 4 Mei. 
 

Heeft de raad nog zinnige dingen gedaan op donderdagavond 23 oktober? Zeker, 
de beleidskaders zorg en ondersteuning 2015, de verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2015 en de verordening jeugdhulp 2015 zijn vastgesteld. De raad 
heeft geluisterd naar een inleiding op de herziening van het bestemmingsplan het 
Lint, die in 2015 zal plaats vinden. De inleiders van buiten vonden dat in het oude 
bestemmingsplan alles zeer strak geregeld was. Tegenwoordig is een grotere 
vrijheid gangbaar, zeiden zij. Wij zien benieuwd en houden u op de hoogte. 
                                                                                                                      Nico Boerma 
 

 
 

Voor wie het bericht vorige maand per ongeluk zou hebben gemist: 
 
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! 
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