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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
Omdat veel taken niet door een enkele gemeente niet goed uitvoerbaar zijn wordt er 
veel samengewerkt in zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen. Voorbeelden zijn 
de sociale werkvoorziening Baanstede en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 
De voorbeelden zijn niet willekeurig gekozen. Baanstede is een in het verleden 
vrijwillig aangegaan samenwerkingsverband tussen 9 gemeenten in onze regio die in 
het bestuur allen 1 stem hebben, ongeacht de grootte van hun gemeente 
De veiligheidsregio is de deelnemende gemeenten van boven af opgelegd. Hier zijn de 
stemverhoudingen wel gerelateerd aan de gemeentegrootte. Hier hebben de twee 
groten, Zaanstad en Purmerend, samen de meerderheid van de stemmen. Het kan dan 
ook haast geen toeval zijn dat de Veiligheidsregio onlangs besloot uitgerekend in 
enkele kleinere gemeenten brandweerposten te sluiten, waaronder ‘onze’ post in Den 
Ilp. Hoewel de raad in een zienswijze aan het bestuur van de Veiligheidsregio 
argumenten tegen de voorgenomen sluiting van de post Den Ilp op indringende wijze 
onder de aandacht bracht had dat geen enkel effect. Het bestuur vond het tot dusver 
zelfs niet nodig een reactie naar de gemeenteraad te sturen. 
 
Het is duidelijk: in een gemeenschappelijke regeling staat een gemeenteraad meer op 
afstand dan ten opzichte van het eigen college. En samenwerking betekent dat de 
deelnemers van het samenwerkingsverband moeten geven en nemen. In het algemeen 
‘onderhandelen’ collegeleden in de besturen van gemeenschappelijke regelingen 
namens hun gemeenteraden. Het is dus aan de collegeleden om hun raden tijdig bij de 
voorbereiding van belangrijke besluiten te betrekken. In de praktijk wijken 
vergaderschema’s van de diverse organen en raden zo van elkaar af dat er voor 
gemeenteraden weinig tijd overblijft om zich goed in de zaken te verdiepen. Zij moeten 
echter uiteindelijk wel een besluit nemen en voelen zich dan vaak voor het blok 
gesteld. Er bestaat daarom binnen gemeenteraden nogal wat onvrede over 
gemeenschappelijke regelingen, waarbij overigens de kanttekening gemaakt moet 
worden dat raden zelf soms ook wat laks zijn geweest in hun pogingen meer grip te 
krijgen op de gang van zaken. Overal zijn nu discussies gestart over manieren om die 
grip vanuit gemeenteraden te vergroten. Mogelijk is die discussie aangewakkerd door 
het feit dat er de laatste jaren enkele van bovenaf door het rijk opgelegde 
gemeenschappelijke regelingen zijn ontstaan. Ik noemde al de Veiligheidsregio’s. maar 
ook in het kader van de decentralisatie van taken in het sociale domein zijn recent 
gedwongen samenwerkingsverbanden ontstaan. Soms zijn de taken en 
verantwoordelijkheden binnen die verbanden voor gemeenteraden onduidelijk belegd. 
Onlangs constateerde de Rekenkamercommissie in een quickscan over de WMO-
samenwerking ten behoeve van de Landsmeerse gemeenteraad. In de zorgvuldige 
werkwijze van de Rekenkamercommissie past dat zij haar bevindingen voor 
commentaar voorlegt aan het college van B&W. Naar aanleiding van deze opmerking 
beperkte het college zich tot de opmerking dat de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden in het samenwerkingsverband hem wel duidelijk zijn. Als je als 
college een signaal van een Rekenkamercommissie zo afdoet, vergroot je niet het 
draagvlak voor die samenwerking bij de gemeenteraad. Slechte beurt dus.  
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DRAAGVLAK VOOR VLUCHTELINGENOPVANG IN 
LANDSMEER? 

 
In toenemende mate lijkt er in diverse gemeenten in Nederland 
weerstand te zijn tegen langduriger opvang van vluchtelingen in azc’s 
en dergelijke. De bezorgdheid over wat grote groepen nieuwkomers 
kunnen betekenen voor vaak  betrekkelijk kleine dorpen en steden is 
begrijpelijk. De onfatsoenlijke wijze waarop de weerstand soms echter 
vorm krijgt verdient dat begrip niet. 
De kortdurende noodopvang van vluchtelingen in het ICL in Landsmeer 
is eind vorig jaar succesvol verlopen, vooral ook dankzij de vele 
vrijwilligers en bijdragen van het bedrijfsleven. Draagvlak voor deze 
kortdurende opvang bleek al vooraf tijdens een goed bezochte 
bijeenkomst met inwoners in het kerkgebouw van de protestantse kerk. 
De duidelijke toezegging van het gemeentebestuur dat het bij deze ene 
keer zou blijven heeft zeker ook aan de positieve houding van het 
merendeel van de aanwezigen bijgedragen. 
Onlangs lanceerde Positief Landsmeer een voorstel in de gemeenteraad 
voor langduriger opvang van vluchtelingen op een boot die zou moeten 
komen te liggen in het Noord-Hollands kanaal aan het einde van de Van 
Beekstraat.  Om uiteenlopende redenen kon het voorstel geen genade 
vinden in de ogen van de andere fracties. D66 vond vooral de aanpak 
onjuist. Alvorens concrete voorstellen te lanceren zou onderzocht 
moeten worden of in Landsmeer draagvlak bestaat voor langdurige 
opvang. Jammer dat die stap was overgeslagen. Tegen de door PL 
gekozen vorm zijn ook de nodige bezwaren in te brengen. Jammer dat 
de discussie overschaduwd leek te worden door twijfel over de 
motieven van de indieners. Voorstel noch discussie hebben de zaak van 
de vluchtelingen  een dienst bewezen. 
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Sociale huurwoningen door Nico Boerma 
 
Enige dagen geleden lag er een folder van de SP bij mij in de bus. Ami Gest bepleitte 
daarin de bouw van meer sociale huurwoningen. Op zichzelf kan D66 achter zo’n 
pleidooi staan, maar die moet wel gebaseerd zijn op een goede analyse van de 
woningbehoefte en die bevat de folder niet. Ik moest terugdenken aan de eerste 
avond over de nieuwe woonvisie, waar burgers, vertegenwoordigers van de 
corporatie en de huurdersvereniging en een aantal burgers van Landsmeer zich over 
de woon-problematiek bogen. Er bleek aan twee soorten woningen een tekort te zijn, 
sociale huurwoningen en woningen met een huur van 700 tot 900 euro. Waarom is er 
behoefte aan woningen met een middeldure huur? Het rijk heeft bepaald dat 
woningzoekenden die meer dan 31.400 euro bruto verdienen, niet in aanmerking 
komen voor een sociale huurwoning. Ik vind het onjuist dat die grens zo laag ligt, 
maar op dit moment is het wel de realiteit. Zij die niet ruim boven deze grens zitten, 
kunnen geen hypotheek verwerven de hoog genoeg is om een huis te kopen. Hun 
enige kans ligt in het segment van middeldure huur. Als beide partners een baan 
hebben (gelukkig zijn dat de meeste) zitten zij heel gauw boven de fatale grens. Dat 
gebeurt ook bij twee lage inkomens. 
 
Is er een reële kans dat een oproep aan de corporatie om meer sociale huurwoningen 
te bouwen succes heeft? Ik ben pessimistisch. Landsmeer heeft twee grote 
nieuwbouwprojecten die in de fase van afronding zitten. Bij de start van deze 
projecten was bepaald dat 30% van de woningen in de sector sociale huur moesten 
zitten en daar hebben beide bouwers aan voldaan. Eigen Haard heeft dus de handen 
vrij bij de bouw van het Noordblok aan de Breek. De gemeente kan wel vragen om 
huurwoningen in het middensegment of om kleine woningen voor senioren in de 
koopsector, maar het blijft bij vragen want de corporatie heeft aan de met de 
gemeente afgesproken verplichtingen voldaan. Verdere grote nieuwbouwprojecten 
liggen niet in het verschiet want Landsmeer binnen de rode contour is volgebouwd. 
Het oprekken van de rode contour lijkt mij niet waarschijnlijk gezien de nadruk die 
het provincie bestuur bij haar reactie op het bestemmingsplan het Lint  legde op het 
onbebouwd blijven van de weilanden tussen Amsterdam en Purmerend. 
 
Er gaan in Landsmeer sociale huurwoningen naar niet-Landsmeerders, is een klacht. 
Oostzaan weet dit te verhinderen. Maar de corporatie die 80% van de woningen van 
Oostzaan beheert, is een vereniging en van een vereniging moet je lid zijn. Dat weten 
de Oostzaners. Landsmeerders, die in Oostzaan willen wonen, kunnen lid worden 
van deze corporatie. Dan hebben zij eenzelfde recht. 
 
70% van de woningen in Luijendijk_Zuid wordt bezet door Amsterdammers, zegt de 
SP. 70 % van de woningen in Luijendijk-Zuid zit in de vrije sector en de gemeente 
heeft geen zeggenschap over de vrije sector behalve dan over de vrije kavels. Maar 
de gemeente was al blij als er een kavel verkocht werd want de exploitatie van 
Luijendijk-Zuid heeft zwaar te lijden gehad van de woningcrisis. 
 
(vervolg op volgende pagina) 
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Een irritatie voor elke bestuurder en elke burger is dat de doorstroming op de 
woningmarkt stokt. Als een seniorenwoning vrij komt, gaat de huur vaak omhoog 
zodat een burger die een eengezinswoning wil verlaten, een hogere huur moet betalen 
in een kleinere woning en daar past hij voor. Op de al genoemde avond is aan de 
corporatie gevraagd of dit niet anders kon. Daarop werd zuinig gereageerd. 
Huurverhogingen tot 700 euro werden verdedigd met de opmerking dat deze 
huurverhogingen aan zetten tot koop en dus voor doorstroming zorgden. In een 
aantal gevallen zal dit opgaan maar de meerderheid van de burgers heeft deze 
mogelijkheid niet. 
Er is wel een oplossing uit de problemen: de inkomensafhankelijke huur die 
meebeweegt met de stijging en daling van het inkomen. Op die manier wordt de 
daling van inkomen bij werkeloosheid en pensionering gecompenseerd en leidt 
doorstroming niet tot huurverhoging. 
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Nederland moet Europa sterker maken 

 

D66-fractievoorzitter in het Europees Parlement Sophie in ’t Veld heeft premier Rutte 

opgeroepen meer te doen dan alleen zes maanden op de winkel passen tijdens het 

Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. 

 

In ’t Veld: “Rutte zegt resultaten te willen leveren, en daarvoor krijgt hij de volle steun 

van D66 en de Europese liberale fractie. Verdiepen van de interne markt juichen wij 

toe. Maar dat is niet genoeg. Nederland heeft de verantwoordelijkheid Europa sterker 

uit dit voorzitterschap te laten komen. Daarvoor zijn ingrijpende hervormingen nodig, 

niet alleen cosmetische veranderingetjes”. 
(Bron: www.d66.nl) 
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