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Ik ben klein en zij zijn groot door Mandy Oud 
 

Inmiddels zijn we alweer een jaar verder met de huidige gemeenteraad. Tijd om 
even te reflecteren, zo vond ook de lokale omroep. Ietwat onvoorbereid zaten 
vrijwel alle raadsleden voor de camera om te vertellen over het afgelopen jaar. 
Hulde voor de LOL die daar vervolgens na knippen en plakken een helder kijkje 
geeft in de keuken van de gemeenteraad. Of dit ook een fraaie blik is, laat ik graag 
aan de kijker over. Opvallend is wel dat er veel raadsleden op dezelfde 
onderwerpen uitkomen: geroemd worden de wisselende meerderheden waarmee 
afgelopen jaar verschillende raadsbesluiten zijn genomen, in mineur is men over 
de sfeer in de raad. Eenmaal viel zelfs de term cordon sanitaire. Iets waar Wilders 
ook graag mee mag schermen. Maar is het aan de orde in Landsmeer? 
Het antwoord zou louter ontkennend moeten zijn. Helaas is de raadsvergadering 
van 9 april jl. een slecht voorbeeld. Daarin wist Positief Landsmeer (verder: PL) de 
andere fracties eindeloos te vermoeien met diverse moties en amendementen, die 
het geen van allen hebben gehaald. Ook met betrekking tot de overige 
raadsbesluiten was een duidelijke trend zichtbaar: waar PL tegen was, waren de 
overige fracties voor. En omgekeerd. Gelukkig laat het afgelopen jaar zien dat het 
wel anders kan. Met betrekking tot de mogelijke locaties voor het hotel, wisten de 
VVD en PL elkaar te vinden. Bij het vaststellen van de Referendumverordening  
zaten juist (onder meer) D66 en PL op één lijn. Er zijn meer voorbeelden te vinden 
waarin de coalitiepartijen het niet eens waren met elkaar. 
 
Agree to disagree. Het uitgangspunt in een (goed) debat is dat we het met elkaar 
eens zijn dat we het oneens zijn. Iets waar de coalitiepartijen het afgelopen jaar 
voorzichtig mee hebben geoefend. Hopelijk volgen er in de komende periode wat 
meer verhitte debatten. Met betrekking tot de bestuurlijke toekomst lijkt dat zich 
een beetje af te tekenen. Op dit moment laten enkelen een voorkeur blijken voor 
samengaan met Amsterdam; anderen houden vooralsnog vast aan een 
samenwerking met de groene buffergemeenten. Ik ben daarom benieuwd of we, 
na een uitgebreid onderzoek naar de verschillende varianten en wederom de input 
van de Landsmeerse bevolking, ook elkaar nog kunnen overtuigen. Als er een 
verdeelheid is in de raad, pleit dat overigens des te meer voor een raadplegend 
referendum.  
Dat verder terzijde. Hard op de inhoud, zacht op de persoon. Er wordt niet tegen 
PL gestemd, wel tegen de inhoud van de door hen ingediende moties en 
amendementen. Dat onderscheid wordt door PL en haar achterban bewust 
genegeerd. Maar waar het echt misgaat is als er woorden telkens opzettelijk 
worden verdraaid of wanneer men overgaat tot persoonlijke aanvallen. In en 
buiten de raad elkaar afschilderen als onbetrouwbaar. Insinuaties over allerhande 
complotten (daar is Calimero weer). Dreigen een ander het leven zuur te maken. 
Het zijn allemaal dingen die geen enkele bijdrage leveren aan de inhoud van het 
debat. En de sfeer in de raad komt het al helemaal niet ten goede. Door zich 
stelselmatig niet neer te leggen bij de democratische meerderheid en consequent 
van leer te trekken tegen de andere fracties en het college, zet PL zichzelf 
buitenspel.  Je zou het bijna een omgekeerde cordon sanitaire noemen.  
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REFERENDUMVERZOEK AFGEWEZEN 
 

De gemeenteraad van Landsmeer heeft het inleidend verzoek 
voor het houden van een referendum over het besluit om nader 
onderzoek naar òf een ambtelijke of bestuurlijke fusie met ‘de 
groene gemeenten’ Wormerland, Oostzaan en Waterland òf 
met Amsterdam afgewezen. Uit het advies van de door de raad 
ingestelde referendumcommissie bleek dat volgens de regels in 
feite alleen de vraag ‘bent u voor of tegen dit onderzoek’ aan de 
inwoners kon worden voorgelegd. Uit de toelichting van de 
indieners van het verzoek bleek echter dat zij de voorkeur 
gaven aan een referendum waarin een keuze tussen 
verschillende gemeenten gemaakt kon worden. 
Onder andere omdat het referendum slechts (tegen hoge 
kosten) tot teleurstelling van inwoners en indieners zou leiden 
en bovendien zou zorgen voor forse vertraging in de al 
anderhalf jaar lopende zoektocht naar een duurzame 
bestuurlijke toekomst voor Landsmeer, besloot de raad het 
verzoek af te wijzen. Wel krijgt een werkgroep uit de raad de 
opdracht om te onderzoeken onder welke voorwaarden later in 
het proces een raadplegend referendum gehouden kan worden. 
Om in ieder geval de inwoners bij het proces te blijven 
betrekken zal de raad, zodra, zoals in de eerdere gesprekken 
beloofd, meer informatie beschikbaar is, weer volop met de 
inwoners in gesprek gaan. 
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Pietje Bell in de Landsmeerse politiek door Nico Boerma  
 

Op donderdag 2 april mochten alle raadsleden van Landsmeer voor de Lokale Omroep 
Landsmeer vertellen hoe zij het eerste jaar van deze raadsperiode hadden ervaren. Een 
voortreffelijk initiatief van de omroep, omdat zij raadsleden de gelegenheid gaf hun 
emoties vrij uit te spreken. Die emoties waren er. Terwijl de raadsleden in de coalitie 
samenwerken op een manier die prettiger en transparanter is dan in het verleden, toen 
de zaken meer vooraf werden dichtgetimmerd, is de verhouding met de raadsleden van 
Positief Landsmeer grimmiger dan hij ooit geweest is. Hoe is dat zo gekomen? Aan het 
begin van vorig jaar spande André la Fontaine een proces bij de Raad van State aan 
tegen de landelijke politieke partijen in Landsmeer, omdat zij bij een lokale verkiezing 
landelijke partijnamen gebruikten. Wekenlang werden de partijen overladen met 
processtukken, maar André verloor natuurlijk. Geen goed begin voor een 
samenwerking van zijn partij met andere partijen. 
 

Een volgend moment is de soap rond het onderduiken van André geweest. Hij had een 
bekeuring gekregen van de Bijzondere Opsporingsambtenaar van de gemeente 
Landsmeer. Een bekeuring is natuurlijk vervelend. Hij stapte naar de rechter, maar die 
gaf André ongelijk. Hij probeerde de ambtenaar en burgemeester Astrid Nienhuis te 
bewegen de bekeuring in te trekken, maar dat kan natuurlijk niet. Het is zelfs niet 
integer handelen omdat een raadslid niet op zo’n manier zijn invloed mag gebruiken. 
André betaalde de bekeuring niet en dook onder om uit handen van de politie te blijven. 
Het leverde hem publiciteit op in de Telegraaf maar de gemeenteraad van Landsmeer 
vond het maar niks en nam een motie aan waarin dit gedrag werd betreurd. André 
kwam terug en verklaarde in de raad dat hij de motie opvatte als het trappen tegen 
iemand die op de grond lag. 
 

Dan was er de kwestie van de gedragscode. Tony Bosch (PL) verklaarde niet voor 100% 
integer te zijn. “Ik ben omkoopbaar boven een tientje”, zei hij. Zo stond het in het 
Dagblad Waterland. Lezers die zo’n uitspraak letterlijk nemen, concluderen dat men 
voor 15 gulden vroeger een hoger cijfer voor Duits op de mavo kon krijgen. Je kunt het 
ook zien als een uitspraak om het gewicht van de gedragscode te bagatelliseren. Dat is 
jammer want Positief Landsmeer is op dit punt het zorgenkindje in de Landsmeerse 
politiek. De krant zei dat de gedragscode mede bedoeld was om de ‘Pietje Bells’ in de 
raad in het gareel te krijgen. Om de Pietje Bell uit het boek viel wel te lachen, maar om 
deze drie is de raad het lachen al lang vergaan. 
 
Tenslotte het verzoek om een referendum te houden. Technisch gezien was het indienen 
van het verzoek correct. Het kwam alleen op het verkeerde moment. Niet de keuze voor 
een andere gemeente was aan de orde, al dachten velen die het onderzoek 
ondertekenden van wel, maar de vraag of er naar een beperkt aantal scenario’s voor 
samenwerking nader onderzoek gedaan moest worden. Ergernis wekte het feit dat 
André het indienen van het verzoek gemanipuleerd had en mensen daarvoor benaderd 
had. Dit mag zei de referendumcommissie want het is juridisch niet verboden, maar het 
wordt volgens dezelfde commissie algemeen gezien als politiek niet fatsoenlijk.  
                                               (vervolg op pagina hiernaast). 

 

(vervolg van vorige pagina ) 

Vanwege de vraagstelling heeft de gemeenteraad op 9 april besloten niet in te gaan op 
dit referendumverzoek. Dat betekent niet dat er geen referendum komt. Een 
werkgroep uit de gemeenteraad moet verder onderzoek doen naar de scenario’s en 
bekijken of een raadplegend referendum, dat dus van de gemeenteraad uitgaat, nodig 
is. Wat blijft er van dit referendumverzoek dan over? Een reeks klachten door de 
indieners tegen praktisch iedereen van burgemeester, griffier tot verschillende 
ambtenaren, want Pietje Bell heeft lange tenen, dat wel. 
 

 

EIGEN - ZINNIG - HE EN 

 
Eén loket voor ouders van kinderen met meervoudige beperking   

 

Het voorstel van D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen om één loket in te richten 
waar ouders van leerlingen met meervoudige beperkingen terecht kunnen, is 
aangenomen. Nu is het nog zo dat ouders van kinderen met meervoudige 
beperkingen of van kinderen die chronisch ziek zijn van het kastje naar de muur 
worden gestuurd: naar zorgverzekeraars, gemeenten en scholen. Ouders moeten 
daar zelf achteraan. 

 
Van Meenen: “D66 wil dat deze bureaucratische rompslomp ophoudt. Deze ouders 
kunnen hun tijd en aandacht beter gebruiken voor de zorg van hun kind. Daarom 
wordt er één loket gemaakt voor deze ouders. Daar geven ze aan wat hun problemen 
en wensen zijn. Vervolgens gaat het loket daarmee aan de slag en ‘ontzorgt’ de 
ouders.” 
 
Uit handen genomen 

Voor D66 is het onderwijs voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking en 
leerlingen die chronisch ziek zijn van groot belang. Deze kinderen hebben gedurende 
de hele dag zorg en ondersteuning nodig, ook op school. Van Meenen: “Het is pijnlijk 
dat ouders nu nog moeten onderhandelen over de zorg van hun kind op school. Dat is 
onacceptabel. Meestal zijn de instanties zeer welwillend om mee te werken. De 
bureaucratie en het regelwerk zijn het grootste probleem. Dat zoeken in het oerwoud 
van regels wordt de ouders nu gelukkig uit handen genomen.” 
(bron: www.d66.nl) 
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