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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
De gemeenteraad heeft onlangs nieuwe Gedragscodes voor leden van het college van 
Burgemeester en Wethouders en voor raadsleden en fractievertegenwoordigers 
vastgesteld. Zoiets lijkt misschien een overbodig besluit. Echter,  er lijkt de laatste tijd 
sprake van toenemende publiciteit rond politici die in strijd met integriteitsregels 
hebben of zouden hebben gehandeld. Dat is niet goed voor het vertrouwen in de 
politiek en het bestuur. Dat geldt ook voor Landsmeer. Het is belangrijk dat raad en 
college handvatten hebben om het eigen handelen te toetsen op integriteit maar ook 
om elkaar onderling tegen mogelijke integriteitsschendingen te behoeden. 
 
Bestuurders moeten openstaan voor een openhartige gedachtewisseling of bepaalde 
handelingen een integriteitstoets kunnen doorstaan zonder zich onmiddellijk 
persoonlijk aangevallen te voelen. 
 
Bij onoirbaar gedrag wordt vooral gedacht aan omkoping, corruptie, een greep doen 
in de overheidskas om er zelf beter van te worden. Dat is niet alleen een schending 
van een afgesproken gedragscode. Veelal is sprake van een strafbaar feit. 
Maar het gaat misschien juist wel om ongrijpbaarder zaken die enerzijds beschouwd 
kunnen worden als materiële beïnvloeding van besluitvorming (ingaan op 
uitnodigingen aan politici voor etentjes, bijvoorbeeld), anderzijds het schenden van 
normen van politiek fatsoen (als raadlid die in de raad zijn zin niet krijgt daarbuiten 
actie voeren tegen een raadsbesluit) en gewone fatsoensregels (elkaar met respect 
behandelen).  
Ook lokale bestuurders horen het algemeen belang te dienen en daarbij een 
zorgvuldige afweging te maken van de verschillende deelbelangen die aan het 
algemeen belang ondergeschikt kunnen zijn. De inwoners mogen van hen 
verwachten dat die afwegingen integer tot stand komen. Cliëntelisme, alleen oog 
hebben voor de belangen van één individu of een beperkte groep personen, kan 
gezien worden als niet-integer. 
Een raadslid heeft een bijzondere positie.Hij/zij is  gewone burger maar toch ook 
weer niet. Misschien is dat nog wel het lastigste vraagstuk van integriteit. Als de 
gemeenteraad een beslissing heeft genomen kun je daar als burger bezwaar tegen 
maken. Maar kun je dat ook als raadslid die tegen het besluit heeft gestemd? Heb je je 
dan niet juist terughoudend op te stellen omdat je, als onderdeel van een 
democratisch proces, je rol hebt gespeeld? Is het juist dat met name raadsleden 
inwoners actief oproepen om een referendum te verzoeken over een voorgenomen 
besluit bij de voorbereiding waarvan zij zelf actief betrokken waren? Hebben 
raadsleden niet juist andere instrumenten om hun standpunten naar voren te 
brengen? In dit geval had men een initiatiefvoorstel in de raad kunnen indienen. 
De meeste mensen hebben over het algemeen een goed gevoel voor wat ‘wel en niet 
kan’. Dat geldt hopelijk ook voor politici. Maar die worden, en terecht, kritischer 
gevolgd. Daarom is het zowel voor de buitenwacht als voor de raadsleden zelf goed 
dat  ‘wat wel en niet kan’  is vastgelegd  in een gedragscode. 
Hopelijk wordt die gebruik  hen zelf en elkaar ‘op het rechte pad te houden’. 
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KIEZERS BEDANKT! 
 

Voor de achtste achtereenvolgende keer heeft D66, ditmaal bij 
de verkiezingen voor de Provinciale Staten, verkiezingswinst 
geboekt. Omdat de Statenleden in mei de Eerste Kamer kiezen 
had de verkiezingscampagne overwegend een landelijk 
karakter. Op zich jammer, omdat provinciale thema’s als 
duurzame energie (windmolens), economie, ruimtelijke 
ordening en recreatie ons in het dagelijks leven aangaan. 
De kiezer heeft de steun aan, en vooral ook in  socialer richting 
bijbuigen van het  kabinetsbeleid kennelijk gewaardeerd. In de 
provincie heerst eveneens tevredenheid over de D66-inbreng in 
het college van Gedeputeerde Staten. 
Ook in Landsmeer boekte D66 met 12,6% van de stemmen (in 
2011 10,9%) een iets hogere winst dan het landelijke 
percentage. Wij danken onze Landsmeerse kiezers voor het 
getoonde vertrouwen. 
Intussen doet de gemeenteraadsfractie zijn uiterste best van een 
nieuwe bestuursstijl in Landsmeer een succes te maken. We 
komen daarbij echter ‘handen’ tekort. De nieuwe bestuursstijl 
vergt veel meer en intensievere contacten met de inwoners en 
een gedegen voorbereiding van onze bijdragen aan de 
besluitvorming in de raad, Daarom nog maar eens een 
dringende oproep: kom ons versterken. Wacht niet langer. 
Meld u aan via info@d66landsmeer.nl.   
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Het referendum in Landsmeer (eerste vervolg) door Nico Boerma 
 
Mijn verhaal over de gebeurtenissen rond het referendum is niet in alle opzichten 
positief. Daarom eerst mijn standpunt. Ik ben voor een raadgevend referendum over 
de vraag voor welke bestuurlijke toekomst Landsmeer moet kiezen. D66 heeft 
hiervoor geen initiatieven genomen, omdat naar onze mening een 
referendumverzoek uit de bevolking moet komen zonder tussenkomst van een 
politieke partij. Het referendumverzoek dat nu voorligt vindt zijn oorsprong in 
Positief Landsmeer. In de vorige Groene Landsmeerder schreef ik dat de twee 
voornaamste initiatiefnemers, Mitzy Goede en Peter Ruis, op de lijst van Positief 
Landsmeer bij de gemeenteraadsverkiezingen stonden. Dit is voor de helft onjuist. 
Mitzy Goede stond er wel op, maar Peter Ruis niet; waarvan akte. 
 
Laat eerst duidelijk zijn dat verschillende soorten referenda er zijn. Je hebt als 
mogelijkheid een correctief referendum, waarmee een door een vertegenwoordig 
lichaam genomen besluit gecorrigeerd kan worden. Deze mogelijkheid kent de 
referendumverordening van Landsmeer niet. Wel kent zij het raadgevend en het 
raadplegend referendum. Een raadgevend referendum komt uit de burgers voort en 
is bedoeld een advies te geven aan een vertegenwoordigend lichaam, in dit geval de 
gemeenteraad, over een voorgenomen besluit. Een raadplegend referendum gaat van 
de gemeenteraad uit en is bedoeld om de burgerij te raadplegen over een 
voorgenomen besluit. Over de geldigheid van het referendum zijn een aantal 
bepalingen van toepassing. De indieners moeten tenminste 50 handtekeningen 
overleggen van kiesgerechtigde burgers. Als het referendumverzoek is goedgekeurd 
dor de raad, moeten de indieners in de volgende fase tenminste 350 handtekeningen 
overhandigen voordat tot het houden van een referendum kan worden overgegaan. 
De uitslag van een referendum is geldig als tenminste 50% van de kiesgerechtigden 
een stem hebben uitgebracht. 
 
Het referendumverzoek betreft een voorgenomen besluit (wat dus nog niet genomen 
is) van de raad, dat als volgt luidt: De raad van de gemeente Landsmeer [……..] 
besluit: 1. Dat de gemeente Landsmeer niet verder kan op de huidige manier en zich 
verder gaat oriënteren op een ambtelijke of bestuurlijke fusie. 2. Het college opdracht 
te geven om twee scenario’s nader te onderzoeken conform het procesvoorstel 
bestuurlijke toekomst fase ii: Een ambtelijke of bestuurlijke fusie met de groene, 
landelijke gemeenten Waterland, Oostzaan en Wormerland.- Een ambtelijke of 
bestuurlijke fusie met Amsterdam. Punt 1 is in een eerdere vergadering met 
algemene stemmen vastgesteld. Ik citeer het voorstel letterlijk omdat mij duidelijk 
geworden is dat velen, ook onder de burgers die een handtekening gezet hebben, 
zich niet realiseren dat het op dit moment alleen gaat om een onderzoek naar twee 
scenario’s en niet om een keuze tussen twee scenario’s. Het laatste is zinvol om voor 
te leggen aan de bevolking maar een keuze over onderzoek niet. In dat opzicht komt 
het referendumverzoek te vroeg. 
 
(vervolg op de pagina hiernaast) 

 

 

(vervolg van vorige pagina) 

Donderdag 19 maart was er een vergadering waarin de referendumcommissie uitleg gaf. 
Zij adviseert, maar de gemeenteraad bepaalt de inzet van het referendum en stelt de 
kaders vast. Een lid ging ook in op een per email gestelde vraag of een raadslid actief 
mocht zijn bij het indienen van een referendumverzoek. Zijn antwoord was dat het 
juridisch gezien mag, omdat een raadslid dezelfde rechten heeft als ieder burger, maar dat 
het gezien de politieke mores onjuist is. Sommige gemeenten hebben in hun 
referendumverordening een bepaling hierover, maar Landsmeer niet. Daarna hield Mitzy 
Goede een inleiding over wat de indieners van het referendumverzoek bezielde. Dat had 
zij ook schriftelijk al gedaan. In haar verhaal stond onder anderen dat Waterland niet met 
Landsmeer wil samenwerken. Dat is evenwel voorbarig. Pas in de raadsvergadering van 
26 maart gaat de gemeenteraad van Waterland nadere duidelijkheid over haar keuzes 
geven. Tijdens het rondje vragen na afloop van haar verhaal barstte een bom. Niels 
Bonenkamp (VVD) kwam met een email, waarin André la Fontaine actief burgers aan het 
werven was voor de benodigde handtekeningen. Hij vroeg wat de referendumcommissie 
hiervan dacht en of deze email maakte dat het verzoek niet geschikt was voor een 
referendum. Debby Mulder-Damme begon onmiddellijk luid te schelden tegen Niels en 
ook Peter Ruis produceerde een aanzienlijk volume. André zei slechts dat hij hierover met 
een perscommuniqué zou komen. 
Begin april zal de referendumcommissie met een advies komen. 
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In het energieakkoord is afgesproken dat de kolenbelasting voor exploitanten van 
kolencentrales wordt teruggedraaid. In ruil daarvoor zouden oude kolencentrales versneld 
worden gesloten. Deze kolendeal die het kabinet met de energiebedrijven heeft gesloten, 
leidt echter nauwelijks tot winst voor het milieu. Bovendien zouden deze kolencentrales 
om bedrijfseconomische redenen toch al moeten sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van het 
energiebedrijf DELTA. 
D66-leider Alexander Pechtold pleit ervoor dat de kolenbelasting alleen verminderd wordt 
met de werkelijke extra kosten die energiebedrijven hebben door het vervroegd sluiten van 
oude kolencentrales. Het geld dat overblijft, moet worden gebruikt om de belastingen op 
arbeid te verlagen. Daardoor kunnen bedrijven makkelijker medewerkers aannemen. Nu 
zijn er nog steeds 645.000 werklozen, dat aantal neemt nauwelijks af. Pechtold: “Het 
kabinet heeft een slechte deal gemaakt. Het kost heel veel geld, terwijl het milieu er 
nauwelijks van profiteert. D66 wil dat dit geld wordt gebruikt om de belasting op werk te 
verlagen, zodat meer mensen aan de slag kunnen.” 
(bron: www.d66.nl) 
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