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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 

De gemeente :Landsmeer is betrokken bij een groot aantal samenwerkings-
verbanden. Sommige daarvan zijn (min of meer) vrijwillig: het gaat dan meestal om 
de uitvoering van taken die voor een kleine gemeente te groot zijn. Andere zijn 
verplicht, ons opgelegd door de rijksoverheid. Zo werden de gemeenten in 
Nederland verplicht samenwerkingsverbanden (zogeheten Gemeenschappelijke 
Regelingen) met voorgeschreven partners aan te gaan in het kader van de 
decentralisaties op het sociale terrein. Het klinkt Kafkaiaans en ironisch: om de 
uitvoering van de sociale zekerheid dichter bij de mensen te brengen wordt de 
gemeenschap schaalvergroting opgelegd.  
 

In de raad van mei stond een aantal gemeenschappelijke regelingen op de agenda. Zo 
was daar de begroting van de Veiligheidsregio Zaanstraak-Waterland, een verplicht 
samenwerkingsverband. Samenwerking op het gebied van veiligheid en 
rampenbestrijding is uiteraard heel zinvol. De gevolgen van ongelukken en rampen 
houden doorgaans geen rekening met gemeentegrenzen. Landsmeer heeft bij het tot 
stand komen van de Veiligheidsregio zijn verantwoordelijkheid voor de vrijwillige 
brandweer over moeten dragen. Thans blijkt dat de regio moet bezuinigen en in dat 
verband overweegt het aantal brandweerkazernes terug te brengen. Onze 
brandweerpost in Den Ilp wordt daardoor bijvoorbeeld in zijn voortbestaan bedreigt. 
De gemeenteraad vindt dat geen goed plan, maar meer dan het aanvoeren van 
argumenten tegen de sluiting kan hij niet. Het besluit wordt elders genomen. Ook 
aan de stijgende kosten van de Veiligheidsregio kan Landsmeer weinig doen. De raad 
kan een ’zienswijze’ indienen maar heeft over de ontwikkeling van de kosten weinig 
meer in te brengen. Daar gaat het budgetrecht van de raad. 
 

Een andere gemeenschappelijke regeling op de agenda was de GGD Zaanstreek-
Waterland en met name de Jaarrekening over 2014 van deze organisatie. Er bleek wat 
geld over te zijn gehouden dat (gedeeltelijk) naar de deelnemende gemeenten 
terugvloeit. Aan zo’n positieve ontwikkeling maakte de raad weinig woorden vuil 
 

Aanzienlijk meer aandacht war er voor de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 
van het Recreatieschap Twiske-Waterland, waaraan niet alleen gemeenten maar ook 
de provincie Noord-Holland deelneemt. Hoewel het Twiske, die wij Landsmeerders 
graag als ‘onze achtertuin’.omschrijven, voornamelijk op het grondgebied van 
Landsmeer en Oostzaan ligt, zijn de financiële bijdragen van deze gemeenten 
betrekkelijk bescheiden. Amsterdam en de provincie nemen aanzienlijk meer voor 
hun rekening. Het recreatieschap teert al geruime tijd in op zijn vermogen en 
probeert het tij te keren door enerzijds te bezuinigen, anderzijds inkomsten te 
verhogen. De raad besloot een zienswijze in te dienen waarin de zorg wordt 
uitgesproken over de financiële positie van Twiske-Waterland en het al enkele jaren 
vertoonde verschijnsel van een optimistische begroting gevolgd door een 
teleurstellende jaarrekening. De raad roept het bestuur op meer activiteiten te 
ontplooien die de inkomsten verhogen. Dat kan overigens betekenen dat de raad 
straks aanvragen voor omgevingsvergunningen moet beoordelen die meer 
activiteiten mogelijk maken. De raad zal die dan met een positieve grondhouding 
moeten beoordelen. Tenzij wij financieel meer zouden willen bijdragen. 
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NU MAAR WEER EENS OVER DE INHOUD 
 

Het aprilnummer van De Groene Landsmeerder was 
voornamelijk gewijd aan vervelende randverschijnselen van de 
Landsmeerse gemeentepolitiek. Vervelend omdat ze afleiden 
van waar het echt om hoort te gaan. Vervelend ook omdat 
‘gedoe’ het toch wankele vertrouwen in de politiek verder 
schaadt en een open en goed debat in de gemeenteraad soms in 
de weg dreigt te staan. Maar dat is op zich natuurlijk geen 
reden erover te zwijgen. 
 

In dit nummer gaat het weer echt over de inhoud. Bijvoorbeeld: 
overwegingen waarom Landsmeer wel, of juist niet, voor een 
ambtelijke of bestuurlijke fusie met Amsterdam. zou moeten 
kiezen. Momenteel worden de varianten, Amsterdam enerzijds 
en ‘groene gemeenten’ anderzijds, nader onderzocht. Het 
onderwerp komt in dit blad binnenkort dus ongetwijfeld 
uitgebreid terug. 
 

Landsmeer neemt deel aan een groot aantal 
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Dat doet 
wel eens de vraag rijzen hoe zelfstandig de gemeente nu 
feitelijk nog is. Ook daarvoor aandacht in dit nummer. 
 

Juni is traditioneel de maand van de Perspectiefnota (wat zijn 
we het volgend jaar van plan) en de Jaarrekening van het 
afgelopen jaar (wat is er van alle voornemens terecht 
gekomen?). De inhoud van ons juninummer laat zich raden. 
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Welke keuze maakt de gemeente Landsmeer? door Nico Boerma 
 

De gemeenteraad van Landsmeer heeft met algemene stemmen vastgesteld dat de 
gemeente te klein is om zelfstandig verder te gaan. De gemeente staat dus voor de 
keuze te gaan samenwerken met andere gemeenten. Dat kan door middel van een 
fusie van het ambtelijke apparaat of door een bestuurlijke fusie. De meest genoemde 
kandidaten zijn: 1. Wormerland, Oostzaan en Waterland, dus een 
samenwerkingsverband van Zaan tot IJsselmeer en 2. Amsterdam. De PvdA heeft 
een voorkeur voor Amsterdam. Het oud-raadslid Mária van Onna gaf tijdens een 
bijeenkomst in een lang verhaal een reeks argumenten pro Amsterdam. Ik noem: “ 1) 
onze kinderen gaan naar Amsterdamse scholen en wij naar Amsterdamse theaters, 
ziekenhuizen etc., 2) Amsterdam zorgt goed voor de pareltjes in Landelijk Noord, 
Ransdorp, Zunderdorp, Holysloot. Waarom zou Landsmeer dan bang zijn voor fusie 
met Amsterdam ?, 3) Amsterdam heeft een beter armoedebeleid en 4) de OZB is in 
Amsterdam lager.” 
 

Ik zal eerst deze argumenten bekijken. Ad 1. Dat inwoners van Landsmeer voor een 
reeks activiteiten op Amsterdam zijn aangewezen, is duidelijk. Er gaan uit 
Landsmeer 606 scholieren naar Amsterdam en 176 naar Purmerend of Waterland, 
waaronder 65 naar het VMBO. Dat blijft zo, welke keuze wij ook maken. Dat lijkt mij 
dus geen argument. Amsterdam krijgt per inwoner van het rijk ook meer geld dan 
Landsmeer per inwoner om deze centrale positie te kunnen betalen.  
 

Ad 2. Landsmeer moet niet vergeleken worden met de dorpen van Landelijk Noord, 
die er pittoresk uitzien, maar nauwelijks nog een voorzieningenniveau hebben. De 
voormalige voorzitter van de centrale dorpenraad van Noord, Jan Hendriks, heeft 
zich voor de LOL negatief uitgelaten over de relatie met Amsterdam, maar de 
huidige voorzitter, Yvonne Breedveld, zegt dat Hendriks op persoonlijke titel 
gesproken heeft. Zij ziet voordelen in het zijn van een onderdeel van Amsterdam. 
Dat houdt overigens in dat zij op het gebied van het toerisme in Waterland graag wil 
samen werken met de gemeenten ten noorden van Amsterdam. Dat het niet altijd 
koek en ei is tussen Amsterdam en de dorpen, kan iedereen lezen die op Google 
‘Parool Holysloot’ intikt. Daar staat uitvoerig de woede beschreven van de 
Holysloters over de verkoop van hun verenigingsgebouwtje aan een plaatselijk café 
door de deelraad Amsterdam Noord. 
 

Ad 3 en  4. Of Amsterdam een beter armoedebeleid heeft kan ik niet beoordelen. De 
OZB is in Amsterdam inderdaad aanzienlijk lager. Amsterdam haalt zijn inkomsten 
binnen via erfpacht, die wij in Landsmeer niet kennen. Bovendien kent Amsterdam 
torenhoge flatgebouwen waar elke verdieping OZB betaalt, dus kassa. Landsmeer 
bouwt niet hoger dan vier woonlagen, want wij koesteren ons dorpse karakter en dat 
mag best iets kosten. Of de lage OZB blijft, valt te betwijfelen want het grondbedrijf 
van de gemeente Amsterdam lijdt zware verliezen en dat moet eens recht getrokken 
worden. 
 
(vervolg op de volgendepagina) 

 

(vervolg van pagina 3) 
 

Op twee punten maak ik mij zorgen als het gaat om een mogelijke fusie met 
Amsterdam: 1) het voorzieningenniveau en 2) de voorraad sociale huurwoningen.  
 

Ad 1) Landsmeer kent voor een dorp een hoog voorzieningenniveau (zwembad, 
sporthal, drie dorpshuizen). Dat niveau houden wij met de nodige moeite in stand, 
maar blijft het na een fusie of wordt het opgeofferd aan efficiency? 
 

Ad 2. In Landsmeer wordt geklaagd over de verhoging van de huur van woningen 
door de corporaties zodra een woning vrij komt. Soms wordt een woning zelfs naar de 
vrije sector getild (Gortesloot). Toch blijven dit huurwoningen en er is nog altijd 
huursubsidie. In Amsterdam worden de sociale huurwoningen met honderden 
verkocht door de corporaties met toestemming van de gemeente. Hele straten in de 
Staatsliedenbuurt (Van Bossestraat) zijn naar projectontwikkelaars gegaan. Sociale 
huurwoningen in de Saxen Weimarlaan (Vondelpark) en in de Eysingastraat (bij 
Zorgvlied) worden duur verbouwd en komen in de vrije sector. Alle vrijkomende 
woningen in Tuindorp Nieuwendam gaan in de verkoop en brengen ongeveer 2 ton 
op. De mensen voor wie deze woningen oorspronkelijk bedoeld waren moeten het dus 
elders zoeken en vragen dan een huurwoning in Landsmeer. Het voorkeursrecht voor 
eigen bewoners wordt in belangrijke mate afgeschaft. Als het Amsterdamse beleid 
wordt uitgerold naar Landsmeer, gaan de sociale huurwoningen in het Oude Dorp 
waarschijnlijk in de verkoop. Waarom is de PvdA voor aansluiting bij Amsterdam? 
 

Landsmeer moet zorgvuldig kiezen tussen de genoemde mogelijkheden. Het zal een 
keuze zijn tussen bestuur dichtbij en een bestuur op afstand. 
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Houding D66 verandert niet, politieke verhoudingen wel 

 

Alexander Pechthold: “D66 verdubbelt naar 10 zetels, daarmee zijn we de derde partij 

in de Eerste Kamer. Meer zetels betekent meer invloed voor D66. En die is nodig ook 

om dit kabinet aan te sporen nu eindelijk werk te maken van meer banen en minder 

lasten.”  
      ron: www.d66.nl) 
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