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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
Integriteit van bestuurders is een onderwerp, waarvoor de laatste jaren veel 
belangstelling bestaat. Over het algemeen heeft men bij dat begrip zaken voor ogen 
waarin er duidelijk sprake is van het door elkaar lopen van  overheids- en eigen 
zakelijke belangen. Een bekend voorbeeld in onze omgeving was de Noord-
Hollandse Gedeputeerde, die daarvoor inmiddels door de rechter is veroordeeld. 
 
Er is echter ook een schimmiger gebied waarin belangenverstrengeling minder 
evident is. Door een aantal affaires is de politiek zich daarvan gaandeweg steeds 
bewuster geworden. Zelfs de schijn van belangenverstrengeling dient vermeden te 
worden. In de praktijk lijkt dat minder eenvoudig dan men zou wensen. In ieder 
geval lijken raadsleden hier nog wel eens mee te worstelen. Zo werd aan een 
raadslid, dat om de financiële nood van het plaatselijke museum te lenigen, een 
soort lening aan dat museum had verstrekt, tijden een raadsvergadering gevraagd 
of het in de raad nog wel het woord over dat museum kon voeren. Immers, dat 
raadslid zou met een pleidooi om als gemeente het museum te ondersteunen, het 
eigen belang kunnen dienen om daarmee de kans te vergroten dat de lening 
terugbetaald zou worden. Het bestaan van belangenverstrengeling lijkt in zo’n 
situatie wellicht wat vergezocht, maar als raadslid is het goed je bewust te zijn van 
de schijn die gewekt wordt. Leidde dit incidentje tot wat rumoer in de raad, toen 
onlangs tijdens de begrotingsbehandeling raadsleden-bootjesbezitters voor 
afschaffing van precario op bootjes stemden en raadsleden-hondenbezitters voor 
afschaffing van de hondenbelasting, hoorde men daar niemand over. Is het 
verschil wellicht dat in dit geval niet alleen de betrokken raadsleden voordeel 
hadden bij het te nemen besluit maar ook alle inwoners bootjes- en 
hondenbezitters? Is de integriteit in het geding wanneer een raadslid actief is in 
een plaatselijke vereniging en in de raad ijvert voor financiële ondersteuning door 
de gemeente van die vereniging? De meningen zijn verdeeld. Lopen hier 
gemeentelijke en persoonlijke belangen wel of niet door elkaar? 
 
Nog schemerachtiger wordt het gebied wanneer niet zozeer financiële belangen 
(schijnbaar) met elkaar vervlochten zijn, maar rollen door elkaar worden gehaald. 
Een raadslid is een gewone burger. Toch zijn er momenten waarop hij zich als 
raadslid beter van activiteiten kan onthouden die een ‘gewone’ burger wel zijn 
toegestaan. Een raadslid heeft de mogelijkheid in de raad invloed uit te oefenen op 
een uiteindelijke beslissing van die raad. Mocht hij daarin geen meerderheid voor 
zijn standpunt hebben gekregen, dan wordt het niet fatsoenlijk gevonden om tegen 
het besluit vervolgens ‘als burger’ in het geweer te komen om zo alsnog het eigen 
gelijk te halen.. Dat geldt voor het bij de rechter aanvoeren van bezwaren tegen de 
beslissing en eigenlijk ook actief betrokken te zijn bij het indienen van een 
referendumverzoek over dat besluit. 
Toen de bezwaarschriftencommissie onlangs moest adviseren over een ingediend 
bezwaar tegen het door de raad afwijzen van een referendumverzoek, vond een 
raadslid dat hij ten onrechte niet door de commissie was gehoord. Zo’n raadslid 
kent duidelijk zijn plaats niet. Ook hier is eigenlijk sprake van niet integer gedrag.  
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NOG DIT JAAR EEN ‘WILSBESLUIT’? 
 

Met de ontvangst van de resultaten van de ‘burgerenquête’ 
begin deze maand, is volgens een raadsmeerderheid de 
informatieverzameling voltooid waarop een besluit over de 
bestuurlijke toekomst van Landsmeer kan worden gebaseerd. 
Nog dit jaar, in een extra raadsvergadering op 17 december, wil 
de gemeenteraad de knoop doorhakken. Daarmee komt een 
eind aan een lang en zorgvuldig proces waarin informatie is 
verzameld, sterkte-zwakteanalyses zijn gemaakt van potentiële 
samenwerkingspartners, tweemaal een aantal wijkgesprekken 
met inwoners is gevoerd en tot slot een uitgebreide enquête is 
gehouden onder alle inwoners van 16 jaar en ouder. 
Met de beslissing zal Landsmeer kenbaar maken met welke 
gemeente(n) het wil gaan samenwerken of fuseren. Dat wordt 
een wilsbesluit genoemd, omdat daarna zal moeten blijken of 
de beoogde partner(s) met Landsmeer de bestuurlijke toekomst 
wil(len) vormgeven en in welke vorm. 
De extra raadsvergadering is uiteraard openbaar. Hopelijk 
komen veel inwoners van Den Ilp, Landsmeer en Purmerland, 
die zich de afgelopen tijd betrokken hebben getoond bij het 
proces tot dusver, naar het gemeentehuis om daar getuige te 
zijn van wat best een historische gebeurtenis mag worden 
genoemd. 
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“Wil je verkering met mij?” door Mandy Oud 

In de vorige Groene Landsmeerder heb ik bericht dat de uitkomst van de enquête op 
19 november zou worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Helaas is dat niet 
doorgegaan. Maar de uitslag is wel bekend en die wil ik de trouwe lezers uiteraard 
niet onthouden. Want naast het feit dat er sprake is van een goede respons (37% van 
de uitgeschreven enquêtes is ingevuld en wel teruggekomen), is er ook nog eens een 
overduidelijke uitslag. Een uitslag die bovendien volledig overeenkomt met hetgeen 
D66 Landsmeer in het verkiezingsprogramma als voorkeur heeft geuit voor de 
bestuurlijke toekomst van Landsmeer: niet opgaan in een grote broer maar 
samenwerking met Waterland, Oostzaan en Wormerland. Gaat Landsmeer nu 
verkering vragen aan die gemeenten? 
 
Voor D66 is deze uitslag inderdaad leidend voor het te nemen besluit. Tegelijkertijd 
wordt evenwel nog altijd een discussie gevoerd over het inleidend 
referendumverzoek dat eerder in het kader van de besluitvorming over de 
bestuurlijke toekomst is ingediend en de nasleep daarvan. In de vergadering op 12 
november jl. is zowel het evaluatierapport van de referendumcommissie besproken 
als het advies van de bezwaarschriftencommissie naar aanleiding van het bezwaar 
tegen het afwijzen van het inleidend referendumverzoek. De 
bezwaarschriftencommissie komt tot de conclusie dat de raad in redelijkheid heeft 
kunnen besluiten om het eerdere inleidend verzoek af te wijzen. In het advies wordt 
gewag gemaakt van het hele proces dat de raad en het college tot nu toe rondom de 
bestuurlijke toekomst heeft doorlopen en van het feit dat de raad daarnaast heeft 
gekozen voor het uitschrijven van een enquête omdat dit de mogelijkheid biedt tot 
een ruimere vraagstelling en tevens een meer gedifferentieerd beeld geeft. Een fijne 
bevestiging voor de raad dus.  
 
Ondertussen geeft de referendumcommissie in haar rapport wel een aantal 
belangrijke vingerwijzingen voor een eventueel toekomstig verzoek tot referendum 
en het aanpassen van de verordening. Daaronder met betrekking tot de rol c.q. 
betrokkenheid van een raadslid bij het indienen van een dergelijk verzoek.  

 
In beginsel is het niet juist om tijdens het spel de spelregels te veranderen en de 
verordening stante pede te wijzigen. Dat betekent wat D66 betreft niet méér dan dat 
de referendumverordening niet op dit moment inhoudelijk kan worden gewijzigd, 
(enkel) om te voorkomen dat er in het kader van de bestuurlijke toekomst nogmaals 
een referendumverzoek wordt ingediend. Maar omdat er in elk spel een mol kan 
zijn, moeten sommige bestaande maar nog ongeschreven regels – die voor de één 
volkomen vanzelfsprekend zijn, maar voor de ander kennelijk niet – wel zo snel 
mogelijk worden vastgelegd. Die noodzaak is ook wel gebleken. Het tekent zich 
namelijk af dat één raadsfractie wederom zal aansturen op het houden van een 
referendum.  
 
(vervolg op de volgende pagina) 

 

(vervolg van vorige pagina) 
 

Het is vooralsnog niet duidelijk wat die fractie daarmee beoogt, is het omdat deze een 
grote voorkeur heeft voor een fusie met Amsterdam? En dat op een andere manier 
alsnog wil bewerkstelligen, daarbij negerend de democratie - namelijk de meerderheid 
van de raad - en alle ingevulde enquêtes? Of wil zij simpelweg een referendum op 
haar naam kunnen schrijven? Tot op heden heeft de bewuste fractie nog geen 
duidelijke voorkeur uitgesproken voor de bestuurlijke toekomst. Hopelijk zal het zich 
binnenkort wel gaan openbaren. Naar zich nu laat aanzien, zal er namelijk tijdens een 
extra raadsvergadering op 17 december as. een wilsbesluit worden genomen.  Komt 
men dan eens uit de kast? 
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Van de penningmeester  
Het produceren en verspreiden van De Groene Landsmeerder kost geld. 

Leden van D66 en mensen die actief zijn in het gemeentehuis krijgen het blad 

gratis. Maar ook veel andere Landsmeerders en enkele belangstellenden “van 

buiten” ontvangen dit orgaan. Om de kosten enigszins te dekken zou onze 

penningmeester een kleine jaarlijkse bijdrage van € 5,-- zeer op prijs stellen. U 

kunt deze bijdrage, onder vermelding van “bijdrage GL”, overmaken naar 

rekeningnummer NL55RABO0143913018 ten name van D66 afdeling 

Landsmeer. Alvast bedankt! 
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