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It’s a match! door Mandy Oud 

De gemeente Landsmeer is, na het nemen van het wilsbesluit over de bestuurlijke 
toekomst in december vorig jaar, aan het Tinderen  geslagen. Voor degenen die 
zich jaren geleden op het “dating-pad” begaven: Tinder is een soort virtuele 
vleeskeuring voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe liefde. Je kunt 
bladeren tussen de profielfoto’s en als iemand je aanstaat klik je op een hartje. Als 
degene ook bij jouw gezicht op het hartje heeft gedrukt, verschijnt op het scherm 
“It’s a match!” en kun je met elkaar in gesprek gaan. De gemeenteraad van 
Landsmeer heeft bij deze wijze van spreken op het hartje geklikt bij het zien van 
Oostzaan, Waterland en Wormerland en wacht nu in spanning af of zij ons net zo 
leuk vinden. Het college is momenteel bezig met de eerste verkenning.  
In de tussentijd zit D66 Landsmeer niet stil en heeft op woensdag 23 maart jl. een 
politieke sociëteit georganiseerd over de reeds bestaande ambtelijke fusie tussen 
Oostzaan en Wormerland. Deze gemeenten hebben daar nu enkele jaren ervaring 
mee en kwamen bij monde van raadsleden Ronald Hendriks (Wormerland) en 
Rosemarijn Dral (Oostzaan), burgemeester Peter Tange (Wormerland) en 
wethouder Marco Olij (Oostzaan), vertellen over hun ervaringen met de 
samenwerking in de zogeheten OVER-gemeenten. Zij toonden zich unaniem 
warme pleitbezorgers van deze ambtelijke fusie, die ooit is ontstaan omdat de 
organisaties kwetsbaar bleken door onder meer ziekte-uitval onder de ambtenaren 
en de dienstverlening duidelijk onder druk kwam te staan. Het samenvoegen van 
de ambtenarenapparaten heeft er volgens de sprekers toe geleid dat de 
deskundigheid c.q. kwaliteit zichtbaar omhoog is gegaan. Het financieel voordeel 
(een besparing van circa € 500.000 volgens raadslid Hendriks) is daaraan 
ondergeschikt. De donkere wolken die er bij het samenvoegen waren – waar in 
personeel gehakt wordt, vallen spaanders -, lijken inmiddels vergeten. 
De inrichting van de Over-gemeenten is betrekkelijk eenvoudig. Het bestaat uit 
personeel, ICT en huisvesting, waarvoor jaarlijks € 10 miljoen wordt uitgetrokken. 
De gemeenten dragen daar naar rato van inwoneraantal aan bij: Wormerland 
neemt 60% voor zijn rekening en Oostzaan 40%. De rest van de poen mogen de 
gemeenten vrij besteden in een eigen begroting, voor de uitvoering daarvan 
worden producten en diensten afgenomen bij de ambtenarenorganisatie. De 
gemeenteraden hebben vooraf enkele kaders geformuleerd en komen daarnaast 
nog steeds twee keer per jaar samen om gezamenlijke uitgangspunten vast te 
stellen. Vanwege het gemeenschappelijke DNA als groene buffergemeenten 
verloopt dit zonder veel horten en stoten.1) Door in de gemeenschappelijke 
regelingen eenzelfde standpunt in te nemen, is ook daar sprake van een krachtiger 
stem. Hetgeen bovendien versterkt wordt door de hoge kwaliteit van de ambtelijke 
advisering, waarmee het cirkeltje weer rond is. Ik zou er bijna rode oortjes van 
krijgen.  
_ _ _ _ 

 
1) Ik verwijs in dit kader graag naar het artikel http://www.vngmagazine.nl/nieuws/20392/nadelen-
ambtelijke-fusie-wegen-niet-op-tegen-voordelen, waaruit blijkt dat een ambtelijke fusie tussen 

gemeenten met een natuurlijke binding een hogere kans van slagen heeft. 
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LAAT U NIET WEERHOUDEN. GA STEMMEN OP 6 APRIL. 

 

D66 wil een hoge opkomst. En een JA voor het verdrag met Oekraïne.  
Drie redenen om vóór te stemmen: 

 Samenwerking met Oekraïne draagt bij aan veilige buitengrenzen voor 
Europa 

 De Oekraïners willen zelf een sterke democratie zonder corruptie. Het 
verdrag kan ze hierbij helpen. 

 Vrije handel is goed voor Oekraïne en Europa dus ook voor Nederland. 
Het referendum over het samenwerkingsverdrag met Oekraïne is op dit 
moment veranderd in een nek-aan-nek-race: het ja- en nee-kamp ontlopen 
elkaar nog maar 1%. Inmiddels zegt ruim 40% van de kiezers te gaan stemmen 
op 6 april, ruim boven de opkomstdrempel van 30%. Dit blijkt uit een peiling 
van Direct Research. 
In de eerste peilingen over het referendum stond het nee-kamp op ruime 
voorsprong: 62% van de kiezers wilde niet samenwerken met Oekraïne. De 
laatste maanden verliest het nee-kamp terrein en vandaag (26 maart) wordt de 
kleinste voorsprong (1%) tot nu toe gemeten: 35% van de Nederlanders kiest 
voor samenwerking met Oekraïne, 36% is tegen; 29% heeft nog geen keuze 
gemaakt. 
 

In Memoriam  

Het bestuur van D66 afdeling Landsmeer-Oostzaan heeft met droefheid 
kennisgenomen van het overlijden van Machteld Elfferich - van der Woude op 5 
maart jl. Machteld was sinds april 2000 lid van D66. Zij zette zich tot haar 
overlijden met veel enthousiasme in voor onze afdeling, de fractie en de 
Landsmeerse gemeenschap. Machteld was actief op velerlei gebied in de 
gemeente. Zij was een gedreven en deskundig lid van de commissie 
Samenleving met een gedegen kennis van de sociale zekerheid. Daarnaast was 
zij lid van de Rekenkamercommissie en secretaris van de Seniorenraad. 
 
Machteld is 67 jaar geworden. 
Wij wensen Arnold, Mandy, Jeroen en Niki veel kracht en sterkte toe om dit 
voor hen zo zware verlies te kunnen dragen. 
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Hoewel de opkomst bij de sociëteit met circa 25 aanwezigen niet bijzonder hoog was, 
was het wat D66 betreft wel een geslaagde avond. Met één opvallende uitkomst. Er is 
een match, en hoe! Oostzaan en Wormerland hebben niet alleen op ons hartje gedrukt, 
maar vragen ook meteen verkering. Wormerland toont tegelijkertijd wel wat 
bindingsangst: ze willen graag samenwonen, maar tot een huwelijk zal het nooit 
komen. Als Landsmeer persé in de toekomst wil trouwen, hoeven we wat hen betreft 
aan samenwonen niet te beginnen. Burgemeester Tange vindt het steeds groter moeten 
worden achterhaald en koestert wat het nu is. Hoewel bij de Oostzaanse sprekers geen 
taboe lijkt te rusten op de bestuurlijke fusie, geeft men ook daar vanwege de directe 
lijnen met de inwoners de voorkeur aan het behouden van een eigen bestuur.  

Genoeg stof om het komende jaar over na te denken en te discussiëren. Want hoewel de 
Landsmeerse raad een wilsbesluit heeft genomen over een ambtelijke fusie, hebben de 
meeste fracties laten doorschemeren de bestuurlijke fusie als stip op de horizon te zien. 
Wellicht dat die stip nu uitgeveegd moet worden? Daar komt bij dat het college in de 
eerste oriëntatie ook inspiratie opdoet bij andere gemeenten die ambtelijk dan wel 
bestuurlijk zijn gefuseerd. Het blijkt daarbij (te?) voortvarend te handelen door ook over 
het “hoe” van de inrichting van de organisatie te praten met de beoogde partners. Dit 
terwijl de raad nog niet heeft beraadslaagd over het “hoe” van het (gezamenlijk) 
besturen na een ambtelijke fusie. Werk aan de winkel dus! Maar goed, Wat zou een pad 
der liefde zijn zonder hobbels? 

 
 Woonvisie en de toekomst van het bouwen voor de Landsmeerse bevolking 
 

In de raadsvergadering van 25 maart is de woonvisie besproken. In de woonvisie toont 
de gemeente hoe zij wil omgaan met kwetsbare groepen in haar bevolking, met 
bewoners die een woning zoeken en hoe zij de woningbouwcorporaties tegemoet wil 
treden. De woonvisie beschrijft ook de problemen en zorgen op het gebied van 
woningbouw. Landsmeer is omringd door water en groen. Grote projecten binnen de 
rode contour zijn niet langer mogelijk. Twee grote projecten, Luijendijk-Zuid en het 
Breekproject zitten in hun eindfase. Bij deze projecten was er met de corporaties 
afgesproken dat 30% van de nieuwe woningen sociale huurwoningen zouden zijn. Die 
afspraak zijn de corporaties al nagekomen. Wat er nu nog gebouwd wordt, het 
Noordblok in het Breekproject en de rest van Luijendijk-Zuid, zal tot de vrije sector 
behoren.  
De traditionele manier van het bouwen van sociale huurwoningen voor de eigen 
bevolking werkt niet meer. Dat komt door een nieuwe woningwet waarin geregeld 
wordt dat 50% van de vrijkomende of net gebouwde sociale huurwoningen aangeboden 
moeten worden aan ingeschrevenen, waarbij niet gekeken wordt naar de woonplaats, 
25% aan ingeschrevenen uit de stadsregio, waar Amsterdam het grootste aantal levert, 
en slechts 25% aan ingeschrevenen die in Landsmeer wonen. Een aantal sociale 
huurwoningen aan de Fazantenstraat en in Luijendijk-Zuid is toegewezen aan 
Amsterdammers en dit heeft al geleid tot ontevreden reacties. 
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. Om alles nog eens duidelijk te maken hoe de traditionele manier met behulp van 
woningcorporaties werkt: stel er worden in Landsmeer 100 woningen gebouwd, sociale 
huurwoningen zijn verliesgevend. Dit verlies moet gecompenseerd worden door de vrije 
sector, waardoor een project over het algemeen 30% sociale huur bevat. In dit voorbeeld dus 
30 woningen. Dan zijn 25 % of wel 8 woningen in elk geval voor Landsmeerders, bij de 
overige 75% is het afwachten.25% is bij lange niet genoeg zijn om aan de verwachtingen van 
de eigen bevolking te voldoen. Andere methoden zijn volgens mij noodzakelijk. Ik noem 
drie mogelijke. 
1. Wij kunnen ons afvragen of het wel prettig is om in het huidige Woningnet te zitten met 
zijn grote overloop uit Amsterdam. Het is mogelijk de woningen te laten verdelen door 
Woonmatch, de organisatie die dit in Noord-Holland doet. De Purmerendse corporaties 
willen dit, Edam-Volendam en Waterland overwegen dit, maar Eigen Haard en Rochdale 
moeten hiermee wel instemmen. 2. Een mogelijkheid is het kopen van een eigen woning te 
stimuleren. Met de huidige lage hypotheekrente is het kopen van een eigen woning vaak 
voordeliger dan huren. Als je uit een familie komt, die gedurende generaties gehuurd heeft, 
is het kopen een grote, gevaarlijk lijkende stap. De knop moet om. Hier ligt een taak voor de 
gemeente om deze stap te faciliteren. In de afgelopen gemeenteraadsvergadering is besloten 
het systeem van het revolving fund te onderzoeken. Een revolving fund leent aan starters-
kopers een deel van de koopsom (10 à 20%) uit tegen een zeer lage  of 0 % rente voor een 
korte tijd van bijvoorbeeld 3 jaar, waarna de rentebetaling en aflossing moet beginnen. Dit 
kan net voldoende zijn om de eerste hobbel bij de financiering te nemen. Een revolving fund 
uit het verleden was zeer succesvol. 
3. Peter Ruijs ontplooit initiatieven om te komen tot kleine woningen van ongeveer 35 m². 
De kleinste woning die ik ooit als ontwerp gezien heb was er een bij IKEA van 18 m², de 
containers waarin studenten gehuisvest worden zijn 24 m² groot. Variatie is dus mogelijk. 
Kleine woningen kunnen goedkoop zijn. Peter Ruijs wil kleine woningen bouwen 
uitsluitend voor Landsmeerders. Dat kan niet via woningbouwcorporaties, die aan de regels 
van de woningwet gebonden zijn. Het kan wel in de vrije sector. De goedkoopste vorm 
daarin is het bouwen van een hofje van kleine woningen door een coöperatie met leden die 
contributie betalen. Zo’n coöperatie kan bepalen dat alleen Landsmeerders lid mogen 
worden. In het verleden zijn al succesvolle projecten op die manier opgezet, bijvoorbeeld de 
dubbeltjeswoningen aan de Mauritskade (contributie een dubbeltje per week), de 
Harmoniehof in Amsterdam-Zuid en het Typografen Hofje in Groningen. Onderzocht moet 
worden of het mogelijk is een hofje of hofjes in Landsmeer met lage huur (maximaal 400 
euro) te bouwen. Of de bewoners ervan recht hebben op huursubsidie weet ik op dit 
moment niet. Maar met plannen maken kunnen wij direct beginnen.                                                                                                     
                                    Nico Boerma                   
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