
 

EIGEN - ZINNIG - HE EN 

 
 

Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
“Een daad van zinloos geweld”, noemde de fractieleider van Positief Landsmeer in de 
raadsvergadering van 4 december de ‘motie van treurnis’ die de raad in een eerdere 
vergadering had aangenomen. In de motie sprak de raad uit het te betreuren dat de 
heer La Fontaine  onderduiken, omdat hij gegijzeld dreigde te worden wegens het niet 
betalen van een geldboete,  belangrijker leek te vinden dan deelnemen aan de 
raadsvergaderingen. De heer La Fontaine had zich toen al acht weken niet in het 
gemeentehuis vertoond. La Fontaine vergeleek het aannemen van de motie met 
‘trappen van iemand die al op de grond ligt’. Het was weer een typisch voorbeeld van 
het omdraaien van zaken waarin Positief Landsmeer sterk is.  Voortdurend de zelfde 
vragen stellen die met het raadswerk weinig van doen hebben en daardoor tot irritatie 
bij raad en college leiden en dan roepen dat het de fractie onmogelijk wordt gemaakt 
zijn raadswerk goed te doen. Of moties indienen die zó worden toegelicht dat je op je 
klompen kunt aanvoelen dat die door alle andere fracties worden verworpen, 
kennelijk om daarmee te bewijzen dat Positief Landsmeer wordt buitengesloten. De 
term ‘cordon sanitair’ wordt daarbij niet geschuwd. 
 
Het lijkt erop dat Positief Landsmeer –de voltallige fractie doet hieraan mee, niet 
alleen hun politiek leider- zich bij de inwoners van de gemeente Landsmeer populair 
wil maken door de rol van Calimero op zich te nemen. Tegelijk worden daarbij 
methodes gehanteerd waarin de burgemeester verdacht wordt gemaakt, de 
raadsgriffier onheus wordt bejegend en andere fracties in een kwaad daglicht worden 
gezet. Het is een bekend verschijnsel: noem de anderen slecht, dan ben je vanzelf zelf 
beter. Als La Fontaine een tegen hem gerichte motie als ‘zinloos geweld’ bestempelt, 
zou je haast geneigd zijn om de stelselmatige onheuse bejegening in zowel woord als 
geschrift van burgemeester en griffier  ‘terreur’ te noemen. Het is jammer dat een 
politieke stroming in de raad aan deze werkwijze vaak de voorkeur lijkt te geven 
boven een goede inhoudelijk inbreng in het politieke debat. 
Met dat laatste haal je, zo blijkt in de praktijk, inderdaad minder snel de pers. Uit de 
raadsvergadering, waarin een goed inhoudelijk debat plaats vond over gemeentelijke 
regelgeving rond de Participatiewet, pikte het Dagblad Waterland eerst alleen de 
keutel van ‘het zinloze geweld’ op. Een versimpelde weergave van de besluitvorming 
rond de Participatiewet kregen de lezers de volgende dag pas onder ogen. 
Op de raadsagenda stond ook de benoeming van een nieuw lid van de 
werkgeverscommissie griffie. (Anders dan alle andere ambtenaren, hebben de 
griffiemedewerkers de gemeenteraad direct als ‘hun baas’.) Ter vergadering stelde La 
Fontaine zich kandidaat. In de toelichting op zijn kandidatuur gaf hij uiting aan zijn 
onvrede over de griffier en zei hij ‘zijn zweep’ al gereed te hebben. Het leek een 
onverholen dreigement met (kennelijk zinvol?) geweld. Dàt mag van Positief 
Landsmeer dus wel. Gelukkig koos een raadsmeerderheid voor Joop Rietberg van het 
CDA. Dat echter twee raadsleden die niet deel uitmaken van de fractie van Positief 
Landsmeer, ondanks diens toelichting, óók voor La Fontaine stemden geeft te denken 
over hun opvattingen over goed werkgeverschap.. 

 

  
 

37e jaargang nr. 302                 december 2014 
 

EEN KORTE TERUGBLIK HOORT ERBIJ 
 

Dit is alweer de laatste Groene Landsmeerder van 2014. De 
verleiding om even achterom te kijken valt daarom niet te  
onderdrukken. 
Voor D66 Landsmeer was het over het algemeen een 
voorspoedig jaar. We wonnen de gemeenteraadsverkiezingen 
en werden de grootste fractie in de gemeenteraad. Een hele 
verandering na zoveel jaren tot de kleine fracties te hebben 
behoord. Groot zijn is geen doel op zich. Het gaat erom wat je 
ermee doet. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om onze opvattingen over hoe je politiek hoort te bedrijven en 
met de inwoners omgaat in een coalitieprogramma vast te 
leggen. Dat coalitieprogramma werd uiteindelijk door vijf van 
de zes in de raad vertegenwoordigde partijen ondertekend. 
Het gevolg: geen van tevoren dichtgetimmerde afspraken 
tussen twee partijen meer, maar een open politieke discussie 
waarin alle partijen hun inbreng kunnen leveren. En 
wethouders die niet exclusief namens hun partijen in het 
college zitten maar voor de hele raad. Het is wel eens anders 
geweest in Landsmeer. We hopen dat de verandering de 
komende jaren nog beter zichtbaar wordt. 
Inmiddels wensen fractie en bestuur u prettige feestdagen en 
vast een voorspoedig 2015. 
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Bestemmingsplan Het Lint 2015 door Nico Boerma 
 
Elke gemeente moet om de tien jaar zijn bestemmingsplannen herzien. Zo luidt de 
wet en er zit een behoorlijk efficiënte stok achter de deur: De gemeente die dit nalaat, 
mag geen bouwleges heffen in het bestemmingsplangebied. En dat zorgt weer voor 
een begroting die in het ongerede raakt.        
 
2015 is dus het jaar waarin het bestemmingsplan Het Lint vastgesteld gaat worden, 
dat de bewoners geheel andere mogelijkheden gaat bieden dan het bestemmingsplan 
uit 2005. In 2005 moest vooral het contact tussen Het Lint en het Ilperveld en het 
Twiske hersteld worden. Doorzicht vanaf de weg op het water was het kernwoord. 
Geen obstakels door schuurtjes, het open landschap moest gezien kunnen worden. 
Achteraf bekeken is toen alles heel strak geregeld, Dat heeft in 2005 de functie gehad 
dat wij ons in Landsmeer beter bewust werden van de schoonheid van de gemeente 
in een groen gebied, maar het bestemmingsplan van 2015 moet anders kunnen. Het 
hoe en op welke gronden wordt aangereikt door het document ‘Toekomstvisie 
Landsmeer. Ruimte voor kwaliteit’. Daar wordt gesproken over versterken van het 
groene, waterrijke en landelijke profiel. De gemeente Landsmeer wil inzetten op 
economie, recreatie en toerisme, niet door veranderingen van bovenaf op te leggen, 
maar door ruimte te geven aan initiatieven van burgers. De toekomstvisie van 
Landsmeer bevat een pagina ‘Hoe zou Landsmeer er in 2025 uit kunnen zien? 
Fantasie 1: Een fietstocht van Noord naar Zuid’. Op die fietstocht zien wij recreanten, 
die in fluisterbootjes van transparante kunststof varen door het Ilperveld. Rechts ligt 
het Twiske waar velen genieten van adventure-tochten en waar een outdoorpark een 
spectaculaire klim-beleving biedt. Wij passeren een prachtige Bed en Breakfast en 
uitbreidingsnieuwbouw, etc., etc. Velen namen deze fantasie met meer dan één 
korrel zout.  
Het bestuurskrachtonderzoek dat de gemeente Landsmeer net heeft laten uitvoeren 
door Boer & Croon gaf een schok. U hebt misschien de negatieve weergave ervan in 
het Noord-Hollands Dagblad gelezen. Gevraagd naar commentaar karakteriseerde 
degene die het onderzoek namens Boer & Croon had uitgevoerd, het stuk in de krant 
als ‘slecht plak- en knipwerk’. Er stond echter in het onderzoek wel dat de gemeente 
Landsmeer een hoge ambitie in haar toekomstvisie had geformuleerd, maar het 
voorlopig vooral bij woorden had gelaten en nog weinig daden getoond had. Dat 
brengt mij bij het bestemmingsplan het Lint 2015. Als de gemeente haar ambitie op 
het gebied van economie, toerisme en recreatie wil waar maken, moet dit voor het 
grootste deel gebeuren in  het Lint, nu in 2015. Lukt dit niet, dan is een gedeelte van 
de toekomstvisie slechts een slag in de lucht en de fietstocht in 2025 geen fantasie 
maar een afknapper. De opzet om tot een nieuw bestemmingsplan te komen is 
ingericht om initiatieven van burgers ruim baan te geven. Op een website staat het 
hele plangebied afgebeeld. Burgers kunnen op de kaart hun commentaar geven, 
vragen stellen en aangeven wat zij willen realiseren. Zij zijn uitgenodigd om hun 
visie op de ontwikkeling van het land langs het water van het Ilperveld en het 
Twiske aan te geven. Wat zij hebben ingebracht, zal in de maanden januari of 
februari bekend worden gemaakt. Wij wachten in spanning het resultaat af.   
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Vera Bergkamp effectiefste Kamerlid 2014 

 
D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp is onlangs uitgeroepen tot het meest ‘effectieve 

Kamerlid’ van 2014. Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van Kamerstukken door De 

Persgroep. Naast Bergkamp staan nog  twee D66’ers in de top tien. Tweede 

Kamerleden Stientje van Veldhoven en Steven van Weyenberg staan op respectievelijk 

plek vier en vijf. 

 

Van alle 150 Kamerleden wist Bergkamp de meeste moties en amendementen 

aangenomen te krijgen. Hierdoor was ze in staat wetgeving aan te passen of het 

kabinet tot een andere koers te dwingen. Bijvoorbeeld bij de behandeling van de Wet 

Langdurige Zorg. Bergkamp: “Door te weten wat er speelt in de samenleving, dat te 

vertalen in concrete ideeën en door samen te werken met andere partijen, heb ik 

namens D66 een flinke stempel kunnen drukken op deze wet. Met onder andere 

betere zorg voor gehandicapte kinderen en meer keuzevrijheid voor patiënten.” 

 

Uit de analyse van De Persgroep komt naar voren dat alle zestien plannen die 

Bergkamp indiende om een wetsvoorstel aan te passen werden goedgekeurd. Maar 

liefst twintig van haar drieëntwintig moties aan het kabinet behaalden een 

meerderheid. Bergkamp benadrukt dat iemand alleen ‘effectief Kamerlid’ kan worden 

als er ook collega’s zijn om mee samen te werken. “Deze erkenning deel ik heel graag 

met al die Kamerleden die daartoe bereid waren.” Vorig jaar werd Bergkamp al 

tweede. (bron: www.d66.nl) 

 

De Groene Landsmeerder verschijnt onder eindredactie van Arnold Elfferich. Alle erin 
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