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Rond de raad door Arnold Elfferich 
 
De gemeentelijke financiële situatie van Landsmeer vertoont behoorlijk wat 
overeenkomsten met het weer: het is zeer wisselvallig. 
Toen in juli de Perspectiefnota 2016 in de gemeenteraad werd besproken was 
sprake van structurele tekorten op de begroting vanaf 2017. De toezichthouder, de 
provincie Noord-Holland, vond dat beeld ernstig genoeg om een brief naar de 
raad te sturen met de waarschuwing dat als die er niet in zou slagen een 
structureel sluitende meerjarenbegroting te maken de gemeente onder financieel 
toezicht zou kunnen worden geplaatst. Dat houdt in dat er geen enkele uitgave 
meer gedaan mag worden zonder voorafgaande toestemming van de Provincie. 
 
Onlangs werd de Programmabegroting 2016 openbaar gemaakt. En zie, zonder dat 
ten opzichte van het in de Perspectiefnota vastgestelde beleid extra ingrijpende 
bezuinigingen zijn voorzien is nu de verwachting dat de begrotingen na 2016 ook 
structureel sluitend zullen zijn. Dat is vooral te danken aan een onverwachte 
meevaller. De uitkering uit het Gemeentefonds blijkt onverwacht hoger uit te 
vallen. 
Het Rijk maakt het gemeenten overigens niet gemakkelijk om een bestendig 
financieel beleid te voeren. Tweemaal per jaar ontvangen de gemeenten uit Den 
Haag een circulaire waarin wijzigingen in uitkeringen aan gemeenten worden 
aangekondigd. Zo zag het er naar aanleiding van de meicirculaire nog naar uit dat 
een lagere uitkering uit het Gemeentefonds Landsmeer zou dwingen tot extra 
bezuinigingen, de septembercirculaire berichtte juist het tegendeel. 
 
Juist vanwege de schommelingen in de hoogte van de uitkering uit het 
Gemeentefonds stelt het college de raad voor de bij de vaststelling van de 
Perspectiefnota ingeboekte bezuinigingen te handhaven. Voorzichtigheid is ook 
geboden omdat de financiële gevolgen voor de gemeenten van de decentralisaties 
in het sociale domein per 1 januari van dit jaar nog verre van duidelijk zijn. 
Daarom wordt ook vastgehouden aan een al in 2011 genomen raadsbesluit om de 
gemeentelijke belastingen met 1% extra te verhogen boven de inflatiecorrectie van 
1%.  
 
In december stelt de gemeenteraad uiteindelijk de op deze begroting gebaseerde 
tarieven vast. De raad hanteert ten aanzien van leges het uitgangspunt dat deze 
kostendekkend moeten zijn. Het is echter noch voor de raad, noch voor de 
inwoners die leges moeten betalen inzichtelijk uit welke kosten leges zijn 
opgebouwd. Ieder jaar verschijnen er wel berichten in de pers waarin melding 
wordt gemaakt van de grote verschillen in tarieven van verschillende gemeenten. 
In februari hebben D66 en PvdA in een gezamenlijke notitie aan de raad aandacht 
gevraagd voor het inzichtelijk maken van de kosten. De raad kon zich in die notitie 
vinden en sindsdien is het aan het college om dat inzicht te bieden. Het college 
heeft de vragen op dit terrein tot dusver niet beantwoord. Te hopen valt dat dat 
tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november alsnog gebeurt. Het kan toch niet 
de bedoeling zijn dat de raad straks de tariefvoorstellen in december afwijst?  
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OP ZOEK NAAR GELUK 
 

Op het moment dat we dit schrijven is het Indoor Centrum 
Landsmeer 24 uur in gebruik als noodlocatie voor de opvang 
van vluchtelingen. Hoewel de aankondiging van het 
voornemen, om de sporthal voor maximaal een week ter 
beschikking te stellen, hier en daar wel tot wat ongerustheid 
leek te leiden, verliep een voorlichtingsavond over het 
algemeen rustig. Of Landsmeer zich daarmee gunstig 
onderscheidt van andere gemeenten, waar blijkens tv-beelden 
de gemoederen soms hoog oplopen, is de vraag. Elders gaat het 
doorgaans om grootschaliger en langduriger opvang. 
Hoe dan ook, het aantal vrijwilligers dat zijn diensten aanbiedt 
in het ICL is groot en oproepen om kleding en andere goederen 
te brengen worden snel beantwoord. 
Even geen tijd en zin in discussies over ‘echte’ vluchtelingen en 
‘gelukszoekers’. Trouwens een vreemd onderscheid. Is het 
verschil om huis en haard in verband met oorlog te verlaten 
omdat je gezien de economische omstandigheden niet meer 
kunt leven of omdat je je leven niet zeker bent echt zo groot? 
Rondkijkend in onze familiegeschiedenissen zullen we zien dat 
ook onze voorouders, ‘om het beter te krijgen’, in grote 
aantallen naar elders zijn verhuisd. De afstanden waren 
vroeger misschien wat minder groot, maar de wereld is ook 
kleiner geworden. We zullen moeten blijven accepteren dat 
anderen in ons geluk willen delen. 
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Landsmeer gaat fuseren met Staphorst! door Mandy Oud 

Zo. Dat zou nog eens nieuws zijn. Ook leuk om te testen of er dan wel hordes 
mensen op de wijkgesprekken afkomen. Vergeleken bij de overvolle kerk op 14 
oktober jl., namelijk tijdens een informatieavond over de crisisopvang voor 
vluchtelingen die Landsmeer zou gaan aanbieden, viel de opkomst tijdens de 
afgelopen wijkgesprekken over de bestuurlijke toekomst toch wat tegen. In het 
Dorpshuis Landsmeer waren circa 80 belangstellenden, in de Burcht in Purmerland 
ongeveer 15 en zijn – wel tot ieders verrassing –  in Café de Drie Zwanen in Den Ilp 
ruim 30 inwoners geteld.  Gelukkig kan gezegd worden dat de kwaliteit geenszins 
onderdeed voor de kwantiteit. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ‘de 
bestuurlijke toekomst’ voor veel mensen nog te vaag is. Een onderwerp als 
vluchtelingenopvang is immers dagelijks in het nieuws en op het moment dat dan 
bekend wordt dat de ICL ervoor beschikbaar zal worden gesteld, is het geen ver-van-
mijn-bed-show meer maar iets wat in de achtertuin gebeurt.  Ik zou daarom ook wel 
benieuwd zijn of een meer concreet voornemen om te fuseren met Staphorst of, 
wellicht meer realistisch, met Amsterdam, wél volle zalen zou trekken.  
 
Degenen die wel de moeite hebben genomen om in september jl. naar één van de 
wijkgesprekken te komen, wil ik langs deze weg hartelijk danken. Uw bijdrage is 
zeer gewaardeerd. Wederom kijk ik met de overige aanwezige raadsleden (zijnde 
alle fracties, behalve die van Positief Landsmeer) terug op een drietal avonden waar 
voldoende ruimte en tijd was om met inwoners in gesprek te gaan. Er werden 
onderling boeiende discussies gevoerd en zinnige vragen gesteld, wat ook voor de 
raad weer stof tot nadenken heeft gegeven. De vraag of Landsmeer nog zelfstandig 
kan blijven is nauwelijks meer aan bod geweest; daar lijkt iedereen het wel over eens. 
Maar een vraag die nog wel regelmatig terugkwam is hoe een gemeente bij een fusie 
of samenwerking grip houdt op de eigen leefomgeving.  Hoewel er geen peilingen 
zijn gedaan op deze avonden, heb ik een beetje bemerkt dat degenen die zich meer in 
het onderwerp hadden verdiept door de Studie Bestuurlijke Toekomst te lezen en de 
zogeheten “SWOT-analyse” te bestuderen, vanwege die “grip” meer zien in het 
scenario met gelijksoortige gemeenten als Waterland, Oostzaan en Wormerland. En 
dat degenen die meer vanuit (onderbuik?)gevoel redeneren, de voorkeur hebben 
voor een fusie met Amsterdam. Kortom, de inwoners van Landsmeer lijken net zo 
verdeeld als de gemeenteraad zelf. Zou de raad dan toch een goede afspiegeling van 
zijn inwoners zijn? 

 
Direct na de wijkgesprekken is een schriftelijke enquête gehouden onder alle 
inwoners van Landsmeer van 16 jaar en ouder. Dat betekent dat circa 9000 inwoners 
de enquête hebben ontvangen. Ruim 3000 zijn er ingevuld teruggekomen; geen 
slechte respons dus. D66 heeft, mede in het kader van een debat over het al dan niet 
organiseren van een referendum over dit onderwerp, de voorkeur uitgesproken voor 
een enquête boven een referendum. 
 
(vervolg op de volgende pagina) 
 

(vervolg van de vorige pagina) 

In de enquête kunnen namelijk niet alleen meerdere vragen gesteld worden – waarop 
méér geantwoord kan worden dan enkel JA of NEE -, ook is het mogelijk een onderscheid 
te maken tussen de antwoorden van de verschillende dorpskernen, leeftijdsgroepen et 
cetera. Een enquête lijkt misschien meer vrijblijvend dan een referendum, maar D66 heeft 
voor zichzelf aangegeven dat de uitkomst van de enquête, mits representatief, leidend is. 
En dat lijkt voor meer fracties te gelden. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar de uitkomst. 
Deze wordt op 19 november as. gepresenteerd aan de gemeenteraad. Vervolgens zal er in 
december van dit jaar een wilsbesluit worden genomen. Wellicht dat de publiekstribune 
dan wel stoeltjes tekort komt?  
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Investeer in de economie van de toekomst 

D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven doet zeven voorstellen om Nederland in 2030 tot 

digitale koploper van Europa te maken. Het kabinet investeert onvoldoende in 

baanbrekende innovaties. Terwijl innovaties zorgen voor nieuwe welvaart en 

werkgelegenheid. 
 

Verhoeven: “De economie groeit weer langzaam, na zeven jaar afzien. Dat betekent niet 

dat we achterover kunnen leunen. De overheid én het bedrijfsleven investeren nog steeds 

onvoldoende in onderzoek en ontwikkeling. D66 doet zeven voorstellen, zodat Nederland 

digitale koploper van Europa kan worden”. 

1. Verbeter het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven 

2. Maak van Nederland een digitaal laboratorium 

3. Geef startups de ruimte om te groeien 

4. Investeer meer in onderzoek, met een scherpere focus 

5. Moderniseer wetten en snij in het subsidiewoud 

6. Begin op de basisschool met leren programmeren 

7. Versterk veilige communicatie 

       (bron: www.d66.nl) 
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