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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 

Begin deze maand heeft de gemeenteraad de begroting voor 2015 en de 
meerjarenraming 2015 – 2018 vastgesteld. In tegenstelling tot vaak gehoorde geluiden 
ziet het financiële perspectief van Landsmeer er niet zo gek uit. Voor de jaren tot en 
met 2017 sluit de begroting met een overschot, in 2018 met een klein nadelig saldo. Op 
het eerste gezicht ziet het er dus niet gek uit. Maar… ongewis is wat de financiële 
effecten van de decentralisaties zullen zijn. En bezuinigingen zijn vooralsnog als 
taakstellingen opgenomen. Die bedragen zijn nu dus nog niet spijkerhard. De 
afgelopen jaren zijn wij steeds genoodzaakt geweest de begrotingen bij te stellen in 
verband met de teleurstellende resultaten van de projecten Luijendijk-Zuid en 
Breekoever. Zijn de verwachtingen voor 2015 nu wel houdbaar? 
Kortom, er is perspectief op een gezonde financiële huishouding maar we zijn er nog 
niet. Een voorzichtig financieel beleid blijft geboden. 
 

In voorgaande jaren vond tijdens de begrotingsbehandeling vooral een discussie plaats 
tussen raad en college. Dat was ditmaal anders. Er was vooral sprake van een debat 
tussen de fracties onderling die daarbij de gelegenheid te baat namen om hun eigen 
accenten te plaatsen. Tot wijzigingen in de begroting leidde dat vrijwel niet. 
Opvallend was dat in het CDA, toch de partij van Geloof, Hoop en Liefde zou je 
denken, enig doemdenken over de financiële toekomst van Landsmeer heerst. Met 
name de teruggelopen omvang van de Algemene Reserve baart deze fractie zorgen. 
Als we echter naar de totale financiële weerstand kijken heeft de gemeente best nog 
wat vet op de botten. Veel geld zit in zogenaamde bestemmingsreserves waarui geput 
kan worden als zich op bepaalde terreinen tegenvallers mochten voordoen. Het 
weerstandsvermogen is dan ook ruim boven de norm. 
 

Merkwaardig was  de bijdrage van Positief Landsmeer, een overigens in de praktijk 
wat misleidende naam van deze fractie. Mevrouw Mulder-Damme  betoogde dat op 
de bedrijfsvoering (dat zijn voornamelijk de ambtenarensalarissen en bijkomende 
kosten als huisvesting, ICT en dergelijke) gemakkelijk 10% bezuinigd kan worden. 
Specifieke voorbeelden van taken die de ambtenaren dan niet meer hoefden uit te 
voeren bleven echter achterwege. Mevrouw Mulder-Damme bleek bovendien last te 
hebben van een nostalgische bui. Ze begon haar bijdrage aan de beschouwingen met 
een nabeschouwing op de verkiezingsuitslag die Positief Landsmeer kennelijk nog 
steeds niet zint. Bovendien noemde ze haar partij op een zeker moment 
Gemeentebelangen. Maar die partij is in 2010 ten grave gedragen. Bij de behandeling 
van de Bestuursrapportage over de tweede helft van 2014, ruim een week later, 
herhaalde ze deze vergissing (?). Haar hang naar het verleden ging toen zelfs zover dat 
ze beweerde dat de financiële problemen van Landsmeer in 2003 waren begonnen toen 
‘haar’ college naar huis werd gestuurd. Kennelijk is zij vergeten dat dat college voor 
dusdanige financiële problemen had gezorgd dat de raad daarna genoodzaakt was de 
OZB met 44% te verhogen. Ook haar voorstel om te bezuinigen op de bedrijfsvoering 
kwam in dat licht wat wonderlijk over. Dat college breidde het ambtenaren bestand 
namelijk fors uit. Die uitbreiding is inmiddels, ondanks het feit dat de gemeente er 
sedertdien veel taken bij heeft gekregen, allang ongedaan gemaakt.  
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HET GAAT GOED MET D66 
 

Over het algemeen zijn wij dagelijks druk in de weer om onze 
politieke beloften waar te maken en ons politiek in te zetten 
voor de gemeenschap. Maar het kan geen kwaad zo nu en dan 
even stil te staan bij het reilen en zeilen van de eigen 
organisatie. De conclusie van zo’n moment van overpeinzing 
kan niet anders zijn dan dat het momenteel goed gaat met D66. 
Op zaterdag 1 november jl. vond het honderdste partijcongres 
plaats in ’s-Hertogenbosch. Met meer dan 2000 aanwezigen, 
veel aandacht voor onze rijke congreshistorie, talloze nuttige 
inhoudelijke sessies en de behandeling van 37 moties was dit 
een zeer succesvolle dag. De afgelopen weken stonden tevens 
in het teken van de herindelingsverkiezingen. We hebben 
zichtbaar campagne gevoerd, en met succes. We merken al 
jaren, niet alleen in verkiezingswinst, maar ook aan het 
groeiende ledenaantal, dat veel mensen zich aangetrokken 
voelen tot D66. Met de positieve uitslag van deze verkiezingen 
afgelopen 19 november, zien wij met goede moed de 
Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015 tegemoet. Ook in 
Landsmeer blijken veel mensen affiniteit met onze manier van 
politiek bedrijven te hebben. We hebben naar één wens: dat 
meer mensen daar actief aan mee willen doen. 
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Toekomstmuziek? door Mandy Oud 
 

In mijn vorige bijdrage repte ik al over de verhalen van vroeger die naar boven kwamen 
tijdens de wijkgesprekken over de bestuurlijke toekomst. Ondanks de optimistische 
partijnaam,  is gebleken dat Positief Landsmeer ook graag mag wroeten in het verleden. 
De Algemene Beschouwingen van dit jaar werden dan ook door PL aangegrepen om 
(weer) stil te staan bij de verkiezingsuitslag  en de zetels die partijen daarbij hadden 
verloren of juist  - volgens PL soms ten onrechte - erbij gekregen. Vervolgens borduurde 
PL daar in de raadsvergadering van 13 november jl. nog even op voort in reactie op een 
motie van treurnis die was ingediend naar aanleiding van de langdurige afwezigheid 
van de fractievoorzitter van PL. Het was niet voor het eerst dat PL  oude koeien uit de 
sloot haalt. Vaak zijn deze koeien uit het verleden wat gekleurd, maar soms zit er wel een 
(goede) bedoeling achter en komt het zelfs tot een soort van samenwerking. Zo krijgt D66 
niet de kans te vergeten dat deze zich tijdens de verkiezingscampagne heeft uitgesproken 
voor een (bindend) referendum over de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. Iets wat 
PL hoog in het vaandel heeft staan. 
 

Nu is D66 inderdaad van oudsher voorstander van referenda. Als het aan de fractie in 
Landsmeer ligt, komt een (definitief) besluit over de toekomst van Landsmeer  in 
samenspraak met de inwoners tot stand.  De gemeente is al jaren gelukkige eigenaar van 
een referendumverordening, die in 2009 zó is geschreven en vastgesteld, dat het initiatief 
tot het houden van een referendum bij de inwoners ligt. Met betrekking tot een bepaald 
voorgenomen raadsbesluit kunnen inwoners een verzoek doen om daarover eerst een 
referendum te houden. Recent is een hernieuwde referendumverordening vastgesteld, 
op  basis waarvan ook de raad zelf het initiatief kan nemen. Het zal u misschien 
verbazen, maar het laatste had wat ons betreft niet echt gehoeven. We blijven namelijk 
hopen dat het initiatief vanuit de inwoners zelf komt en misschien zelfs dat niet: als er 
een voorgenomen besluit ligt waar de inwoners zich achter kunnen scharen omdat zij al 
ruimschoots vóór dat besluit zijn geïnformeerd én geraadpleegd, zou dat immers een 
referendum overbodig maken. 
De voorgestelde nieuwe referendumverordening  bevatte daarnaast nog wat scherpe 
kantjes. Niet alleen was in het concept de drempel voor een inleidend verzoek voor het 
organiseren van een referendum verhoogd naar 65; voor een definitief verzoek zouden 
zelfs maar liefst 650 handtekeningen nodig zijn. Daar komt bij dat in de nieuwe 
verordening is vereist dat al die handtekeningen op het gemeentehuis worden gezet. 
Even op straat een petitie laten tekenen door een luttele 650 mensen is dus niet genoeg: 
eenieder moet zich (binnen de openingstijden) naar het gemeentehuis begeven om 
aldaar, onder overlegging van zijn of haar paspoort, een handtekening onder het verzoek 
te zetten.  
 

Die drempel(s) vond D66 te hoog en heeft daarom een amendement ingediend om het 
aantal vereiste handtekeningen te verlagen tot 50 respectievelijk 350.  Waar in de 
afgelopen periode is gebleken dat PL en D66 het op veel punten niet met elkaar eens zijn, 
konden zij elkaar hier gelukkig wel vinden en is het amendement met 8 stemmen voor en 
6 tegen aangenomen. De toekomst zal uitwijzen of bijvoorbeeld het besluit over de 
bestuurlijke toekomst genoeg mensen op de been brengt voor een referendum. Om de 
verkiezingsslogan maar weer even uit de oude doos te halen: en Nu Vooruit! 
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“Een andere bestuursstijl 
 

Anders dan voorgaande perioden, waarin twee coalitiepartijen de dienst leken uit te 
maken, worden sinds 2012 álle fracties bij het bestuur betrokken. Wij willen dat deze 
bestuurscultuur de komende periode verder wordt vormgegeven. Wij streven daarom 
naar een programma-akkoord waarin alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde 
politieke stromingen zich kunnen herkennen. Een cultuur waarin het in de eerste 
plaats om de inhoud èn om de inwoners van onze gemeente gaat, niet om wie in het 
college van B&W zitten. Geen in coalitieoverleg dichtgetimmerde standpunten maar 
een transparante politieke discussie in de raad, die met behulp van zijn nieuwe 
vergaderstelsel volop ruimte biedt voor de inbreng van de inwoners. Een dualistische 
opstelling, ook tegenover de ‘eigen’ wethouder(s).”   
Aldus de inleiding van het coalitie-akkoord 2014 – 2018, rechtstreeks 
overgenomen uit het verkiezingsprogramma van D66 Landsmeer. Behalve 
Positief Landsmeer hebben alle in de Landsmeerse gemeenteraad 
vertegenwoordigde partijen dit akkoord ondertekend. 
De gemeenteraad werkt nu ruim een half jaar volgens het geciteerde 
uitgangspunt. Met een coalitie van 5 partijen. Voor de buitenwacht nog even 
wennen want de Lokale Omroep Landsmeer nodigde onlangs de PvdA en 
LMvC uit als ‘oppositiepartijen’. Voor sommigen bestaat een coalitie kennelijk 
alleen uit partijen die een wethouder hebben afgevaardigd. 
 
Van tussen partijen voorgekookte standpunten blijkt in de raad (gelukkig) 
niets. Voorstellen worden door wisselende meerderheden gesteund en  het 
vertoonde  stemgedrag wijst ook uit dat de collegepartijen D66, VVD en CDA 
lang niet altijd op één lijn zitten. 
Als de raad ook de in het coalitie-akkoord vastgelegde intentie om de 
inwoners actief bij de politiek te betrekken waarmaakt, zal straks blijken dat 
er echt iets ten goede is veranderd in Landsmeer. 
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