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To BOB or not to BOB – that’s (not) the question door Mandy Oud 
 
Ik BOB, wij BOB-ben. Het toeval wil dat ik de afgelopen 9 maanden op 
verschillende manieren te maken heb gehad met het fenomeen BOB, zowel in de 
persoonlijke sfeer (door een groeiende baby in de buik was ik een dankbaar 
slachtoffer), als in de gemeenteraad.  Het laatste was een waar leerproces, met 
vallen en opstaan. Want is het BOB-model een goede manier van vergaderen,  
bereiken we daarmee wat ermee beoogd wordt? 
 

Even terug naar het begin. Na het steeds groter wordende wantrouwen van “de 
bevolking” tegenover “de politiek”, is langzaam maar zeker de behoefte ontstaan 
om deze kloof te te dichten. De 100 dagen van het vierde kabinet Balkenende was 
daar al een (slecht?) voorbeeld van, maar ook op gemeentelijk niveau is men gaan 
nadenken hoe inwoners meer betrokken zouden kunnen worden bij de politiek. 
Deels afgekeken bij andere gemeenten, werd zo in Landsmeer het BOB-model 
geboren.  Door het vergaderen meer op te knippen in de verschillende fasen, 
namelijk die van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming, zouden 
inwoners en politiek wellicht dichter bijelkaar gebracht kunnen worden. Daarnaast 
zou er een beter politiek debat gevoerd kunnen worden, snellere besluitvorming 
mogelijk zijn en meer ruimte zijn voor flexibele vormen van vergaderen. 
 

Of het voorgaande allemaal gelukt is, zal op korte termijn geëvalueerd worden. De 
eerste beeldvormende sessie – over de vestiging van een horecagelegenheid met 
terras aan De Breek – was positief te noemen: een goede opkomst van 
omwonenden en andere belangstellenden, veel ruimte voor het stellen van vragen 
en het voeren van discussies. In het afgelopen jaar is echter de publieke tribune 
vaker leeg dan vol geweest. Het is de vraag waar dat aan ligt: zijn de onderwerpen 
niet interessant genoeg om naar het gemeentehuis te komen? Heeft men het gevoel 
dat het toch geen zin heeft om mee te praten? Omdat het BOB-model mede 
bedoeld was om inwoners meer te betrekken bij de politiek, is het niet meer dan 
logisch om deze vragen hardop te stellen en ook het oordeel van de inwoners te 
betrekken bij de evaluatie van het vergaderstelsel. 
Met betrekking tot de kwaliteit van het politieke debat en de wijze c.q. snelheid 
van besluitvorming zullen de raadsleden zich zelf moeten uitlaten.  
 

Eén ding is gelukkig wel reeds gebleken: namelijk dat er meer alternatieve vormen 
van vergaderen mogelijk zijn. We hebben dit in het afgelopen jaar onder meer 
gezien aan de wijkgesprekken, als belangrijk onderdeel van de beeldvorming 
omtrent de bestuurlijke toekomst. De oordeelsvorming over dit onderwerp heeft 
op 22 januari jl. plaatsgevonden door middel van een soort Lagerhuis-debat. Tot 
een echt verhitte discussie is het deze avond helaas niet gekomen. Het kwam neer 
op een uitwisseling van standpunten waarbij nauwelijks echt werd gereageerd op 
de argumenten van de andere fracties. Hoewel het prettig was dat Positief 
Landsmeer zich dit keer wel aan de spelregels hield – waardoor er geen tijd werd 
verspild aan “punten van orde” -, was het geheel wat tam. Maar oefening baart 
kunst. Ik ben dan ook benieuwd of dit BOB-en naar meer zal gaan smaken.  
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DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN LANDSMEER 
 

Op donderdag 22 januari heeft de Landsmeerse gemeenteraad 
een eerste debat gevoerd over de bestuurlijke toekomst van 
onze gemeente. In deze uitgave van De Groene Landsmeerder 
treft u twee bijdragen aan die met dit thema verband houden. 
In het debat waren aan de orde de vragen: 

 Of Landsmeer op de huidige manier zelfstandig kan 
voortbestaan? 

  Zo niet, wordt het dan fuseren of samenwerken met andere 
gemeenten en onder welke vooraarden? 

 En met welke gemeente(n)? 
Voor de beantwoording van de vraag met welke gemeente(n) 
Landsmeer zijn toekomst wil delen stonden 5 scenario’s ter 
discussie. De bedoeling is dat er daarvan twee verder worden 
uitgewerkt. Op 19 februari besluit de raad welke twee dat zijn 
(waarschijnlijk het scenario van de ‘groene buffer’ van 
Oostzaan, Wormerland, Landsmeer en Waterland en het 
scenario Amsterdam). De week daarvoor vergadert de raad 
over de vraag hoe het proces na 19 februari moet worden 
aangepakt en op welke wijze de inwoners daarbij worden 
betrokken. Twee data om te noteren. Want u bent weer van 
harte welkom bij deze vergaderingen. 
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De bestuurlijke toekomst door Nico Boerma 
 
Tijdens een bijeenkomst van raadsleden en ambtenaren over de bestuurlijke 
toekomst van Landsmeer sprak gemeentesecretaris Paul Menting vol enthousiasme 
over de manier waarop 5 Friese gemeenten gefuseerd waren tot 1 grote gemeente 
Súdwest-Frysland (de officiële naam van een gemeente die in het Nederlands 
Zuidwest-Friesland heet). Dit verhaal interesseerde mij. Mijn moeders familie komt 
uit het Friese dorp Kubaard (nu 254 inwoners) en ik heb voordat ik naar Landsmeer 
kwam 8 jaar in Leeuwarden gewerkt (1964-1972). Súdwest-Fryslân is in 2011 
ontstaan uit de samenvoeging van de gemeentes Bolsward, Nyefurd, Sneek, 
Wonseradeel en Wymbritseradeel. Een fusie van 5 gemeenten is bijzonder en even 
bijzonder is dat de Tweede kamer bij de behandeling van dit onderwerp het 
fusiegebied kleiner maakte.  
 

Dat bleek een vergissing, de fusie was een succes en op 1 januari 2014 zijn er nog 5 
dorpen bijgekomen door de opheffing van de gemeente Boarnsterhiem en 
waarschijnlijk in de loop van 2017 zullen door de opheffing van de gemeente 
Littenseradiel nog eens 15 dorpen aan toegevoegd worden. Op dit moment heeft de 
gemeente Súdwest-Fryslân en oppervlakte van 816 km² en 82.259 inwoners. In 
oppervlakte is zij de grootste gemeente van Nederland. Zij telt zes van de 11 Friese 
steden (Sneek, Bolsward, Workum, Hindelopen, Stavoren en Sloten) en 68 dorpen. 
De dorpen zijn van de omvang van Ransdorp en Holysloot. Dit gebied werd al in de 
periode dat ik in Friesland werkte getroffen door ontvolking ten gevolge van de 
mechanisatie van de landbouw. Geert Mak heeft dit beschreven in zijn Hoe God 
verdween uit Jorwerd. Jorwerd (320 inwoners) komt door de laatste herindeling bij de 
gemeente Leeuwarden, terwijl Kubaard bij Súdwest-Fryslân komt. Dit verhaal komt 
niet voort uit nostalgie naar mijn jonge jaren, maar uit belangstelling hoe het met 
gemeenten gaat na een herindeling. De gebeurtenissen in Landsmeer wakkeren die 
belangstelling bij mij aan. Burgemeester en Wethouders van Súdwest-Fryslân(vijf in 
getal) hebben samen met een slim georganiseerd en gereorganiseerd 
ambtenarenapparaat een succes van de fusie gemaakt ondanks de grote omvang van 
de gemeente en het zeer grote aantal kernen. Elke wethouder is naast zijn 
portefeuille ook ‘aandachtswethouder’ van een aantal kernen. Elke kern heeft een 
ambtenaar toegewezen gekregen als aanspreekpersoon. Deze ambtenaar heeft een 
klein budget waarmee hij bepaalde zaken kan bekostigen zonder eerst toestemming 
te hoeven vragen aan B en W.  
 

Nu naar Landsmeer waar donderdag 22 januari een druk bezochte avond gehouden 
werd met als onderwerp de bestuurlijke toekomst van Landsmeer. Opmerkelijk was 
dat op de eerste stelling die daar voorgelegd werd  Kan de gemeente Landsmeer in zijn 
huidige gedaante in stand blijven?  door alle politieke partijen ontkennend geantwoord 
werd. Op de stellingen die vroegen naar Wat dan wel? kwamen natuurlijk wel 
verschillende antwoorden. 
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Na het afwijzen van de eerste stelling zijn er in wezen twee mogelijkheden: 
samenvoegen van het ambtelijk apparaat of fusie, waarna op de vraag met wie dan 
veel antwoorden gegeven kunnen worden. Fusie op korte termijn (5 jaar) zag geen 
enkele partij zitten, maar tamelijk veel zagen fusie toch als een stip aan de horizon. 
Het was de bedoeling dat uit de vele mogelijkheden twee scenario’s zouden rollen, die 
dan door B en W in opdracht van de Raad nader onderzocht moeten worden. Hoog 
scoorden een samenwerking van Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland als 
een groene buffergemeente tussen Amsterdam en Purmerend (het standpunt van D66) 
en een samenwerking/fusie tussen Amsterdam en Landsmeer (PvdA, Positief 
Landsmeer). De mogelijkheid van een kleiner samengaan als Waterland niet zou 
willen werd op het laatst toch opengehouden. 
Het belangrijkst is evenwel hoe in een nieuw gevormd geheel door samengaan van het 
ambtelijk apparaat of door fusie (dat is namelijk nog een open kwestie) het eigen 
karakter van Landsmeer en het serviceniveau van de gemeente overeind kan worden 
gehouden en verbeterd. Daarom moeten wij gezamenlijk definiëren wat in Landsmeer 
voor ons belangrijk is en wat niet verloren mag gaan. Er is de komende maanden nog 
veel werk aan de winkel! 
 

 
 

Evaluatie vergaderstelsel gemeenteraad Landsmeer. 
 

Sedert april vorig jaar vergadert de gemeenteraad volgens het zogenaamde BOB-
model. Doel van de invoering van een andere manier van  vergaderen is onder meer 
meer wederzijdse betrokkenheid tussen inwoners en gemeentebestuur en een beter 
politiek debat. Volgens afspraak zal de gemeenteraad in april aanstaande besluiten 
over eventuele aanpassingen in de vergaderwijze. 
Hierbij wil de raad de inwoners uitdrukkelijk betrekken. De raad wil graag weten of 
de vergaderingen nieuwe stijl inderdaad tot meer betrokkenheid van de 
Landsmeerders heeft geleid en of inwoners mogelijk ideeën hebben om hierin nog 
verdere verbeteringen aan te brengen. Ook wil de raad graag weten of publicatie van 
alle vergaderstukken op de website van de gemeenteraad bijdraagt aan de 
informatiebehoefte van de inwoners. Op 3 maart staat een openbare 
gedachtewisseling tussen raads- en collegeleden, ambtenaren en inwoners gepland in 
het gemeentehuis. Ook een datum om alvast in uw agenda te noteren. 

 
 

Benieuwd naar de inbreng van D66 in het debat over de bestuurlijke toekomst? 
Kijk op onze website: www.d66landsmeer.nl. 
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