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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
Wie zijn informatie over het reilen en zeilen van de gemeenteraad alleen via de 
zogenaamde sociale media als Facebook betrekt, zou de indruk kunnen hebben dat 
er in raadsvergaderingen zoveel ruzie wordt gemaakt over kwesties die niets met 
het besturen van de gemeente te maken hebben, dat de raad aan besluiten die ertoe 
doen niet toekomt. Inderdaad vergt de weinig inhoudelijke inbreng van een 
inmiddels in drieën verdeelde fractie de raad veel tijd en (negatieve) energie. Maar 
de conclusie dat er in Landsmeer ‘ niets gebeurt’ is onjuist. Het laatste half jaar zijn 
er weer tal van besluiten genomen die wel degelijk van belang zijn voor de 
inwoners van onze gemeente. Ik noem bijvoorbeeld de vaststelling van de 
Woonvisie, waar we weer een aantal jaren mee vooruit kunnen en de vaststelling 
van een nieuw subsidiebeleid waar tal van Landsmeerse verenigingen en 
instellingen groot belang bij hebben. 
Er moesten besluiten genomen worden over de wijziging van Gemeenschappelijke 
Regelingen waarin Landsmeer deelneemt. Hierbij probeert de raad meer invloed 
op die Gemeenschappelijke Regelingen te krijgen zodat een betere democratische 
controle wordt bereikt. Verder zijn er tal van besluiten genomen over diverse 
grotere en kleine bouwprojecten onder andere de verbouwing van De Keern en in 
Luijendijk-Zuid. 
 
Helaas berichten de lokale en regionale pers tegenwoordig weinig of summier over 
wat er in het gemeentehuis allemaal gebeurt. Alleen als men ‘relletjes’ en onrust 
vermoedt, vindt men het kennelijk de moeite waard er aandacht aan te besteden. 
Gunstige uitzondering is de Lokale Omroep Landsmeer, die uiteraard 
onvoldoende capaciteit heeft om al het gemeentenieuws te presenteren maar toch 
geregeld inhoudelijke politieke onderwerpen belicht. Wie volledig geïnformeerd 
wil worden is dus aangewezen op gebruik maken van de mogelijkheid 
raadsbijeenkomsten bij te wonen (maar dat is soms, het zij toegegeven, dan wel 
een hele zit). Verder zijn raadsvergaderingen live of achteraf via het internet te 
volgen, al laat de techniek ons de laatste tijd op dat vlak wat in de steek. En 
tenslotte is er de mogelijkheid om via de website van de gemeenteraad kennis te 
nemen van alle stukken die de raad behandelt en van de besluitenlijsten die kort 
maar krachtig het resultaat van de raadsbehandeling weergeven. Je moet er wat 
moeite voor doen, maar waar een wil is, is een weg, bedoel ik maar te zeggen. En je 
bent aanzienlijk beter geïnformeerd dan wanneer je je voornamelijk oriënteert op 
mensen, kennelijk behept met een hoge zuurgraad, die op Facebook losgaan. 
 
De raad heeft deze maand de Jaarrekening 2015 vastgesteld. Die sloot met een  
voordelig saldo van ruim  € 1,4 miljoen. Dat mooie resultaat kwam voornamelijk 
tot stand dankzij een aanzienlijk verbeterde exploitatie van Luijendijk-Zuid die aan 
een  aantrekkende woningmarkt en slim handelen van de portefeuillehouder te 
danken is. Zonder die verbeterde exploitatie zou de Jaarrekening met een nadelig 
saldo zijn gesloten. De financiële positie van Landsmeer lijkt dan wel behoorlijk 
verbeterd ten opzichte van eerdere verwachtingen, er is voor de raad nog steeds 
alle aanleiding al te ambitieuze plannen vooral plannen te laten. Dat is voor politici 
niet leuk. 
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OP NAAR EEN WARME ZOMER 
 

Begin juli behandelt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2017, 
de richtingwijzer voor de Programmabegroting 2017. We zitten 
nu ruim halverwege de huidige raadsperiode dus vormt de 
Perspectiefnota de voorbereiding voor het laatste volle jaar dat 
de zittende raad nog ‘aan het bewind’ is. 
 
Eerder dit jaar hebben college en raad een tussenevaluatie 
gehouden van de voortgang in de uitvoering van het 
coalitieprogramma en het daarop gebaseerde 
collegeprogramma. De conclusie: we liggen goed op koers en 
alle onderhanden plannen kunnen in deze raadsperiode 
worden uitgevoerd. Het is daarom begrijpelijk dat de 
Perspectiefnota weinig nieuws bevat. In feite zouden we 
hebben kunnen volstaan met een eenregelig briefje: we gaan op 
de ingeslagen weg door, Maar dat is in de politiek toch wat te 
kort door de bocht. Er moeten hier en daar wat aanvullingen 
worden gepleegd en accenten gezet. Uit de algemene 
beschouwingen die de fracties bij de behandeling van de 
Perspectiefnota uitspreken zal moeten blijken of er nieuwe 
ambities zijn en of daarvoor ruimte is. Daarna gaat de raad op 
zomerreces. De Groene Landsmeerder verschijnt daarom weer 
in september, na een warme, en hopelijk niet meer zo natte, 
zomer.  
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Een kindergemeenteraad; spelen in de zandbak? Door Mandy Oud 

Wie alleen afgaat op berichten uit de (sociale) media, zou weleens de indruk kunnen 
hebben dat de gemeenteraad bestaat uit een stel kleuters die louter vechten om een 
plekje in de zandbak waarbij het bouwen van mooie en goed onderbouwde 
zandkastelen wordt vergeten. Met als dieptepunt een Siamese drieling die zich 
opsplitst omdat ze denken afzonderlijk nog beter de zandtaartjes van anderen te 
laten sneuvelen. In dit kader is de laatste raadsvergadering van 23 juni jl. al een goed 
voorbeeld van het grote contrast tussen de partijen die proberen inhoudelijk iets voor 
de gemeente te doen en de fractie die slechts bezig is met het verzieken van de sfeer. 
Zo waren er onder meer ter zake het nieuwe subsidiebeleid door 4 van de 5 
coalitiepartijen diverse amendementen ingediend, daarnaast een initiatiefvoorstel 
van CDA, D66 en VVD voor een kindergemeenteraad en is tot slot een door alle 
coalitiepartijen ondertekende motie van D66 aangenomen strekkende tot het 
(uitsluitend) laten afnemen van groene stroom door de gemeente. Daar tegenover 
stond slechts één motie van Positief Landsmeer strekkende tot afkeuring van “het 
handelen van het presidium, de agendering, de bedreigende sfeer”. Een motie die 
niet alleen op een eigen en verdraaide waarheid is gebaseerd, maar vooral ook niks 
met het besturen en de inwoners van de gemeente te maken heeft, laat staan dat het 
iets positiefs brengt voor de samenleving. Overigens is deze motie uiteindelijk niet 
behandeld, omdat de indiener halverwege de vergadering vertrokken was. Ik kan 
mij niet aan de indruk onttrekken dat dit vertrek (mede) was ingegeven door de 
afwezigheid van de geluidsopname van de vergadering en er dus geen “publiek” 
was om dezen en genen te kakken te zetten. Maar de (gehele) raad als kleuters 
bestempelen is een belediging, vooral omdat de denkvermogens van kinderen vele 
malen hoger moeten worden ingeschat dan dat van sommige raadsleden. En zo loop 
ik mooi over het bruggetje naar wel iets fraais: de nieuwe Landsmeerse 
kindergemeenteraad! 

Door de raad is namelijk en gelukkig unaniem besloten op bovengenoemd initiatief 
tot het organiseren van een kindergemeenteraad in Landsmeer. Een lang gekoesterde 
wens van D66 bleek ook bij anderen te leven, waarna de genoemde drie fracties hun 
krachten hebben verenigd en zijn gaan polsen bij de directies van de basisscholen in 
Landsmeer over de eerste plannen. Deze bleken onverkort enthousiast en deden 
meteen wat duiten in het ideeënzakje. De kindergemeenteraad gaat dan ook een 
belangrijke rol spelen op de scholen: via onder andere een speciaal lesboekje maken 
de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 kennis met de (lokale) politiek, zullen de 
verkiezingen op de scholen zelf worden georganiseerd (uiteraard compleet met een 
verkiezingscampagne) en zullen intern plannen worden gemaakt om in te dienen in 
de kindergemeenteraad. Deze raad, bestaande uit twee afgevaardigden per school, 
wordt vervolgens in januari geïnstalleerd. De raadsleden zullen de verschillende 
plannen indienen, waarna deze door de kindergemeenteraad worden besproken in 
de raadszaal van het gemeentehuis, met de Burgemeester als voorzitter van de 
vergaderingen. Uiteindelijk moet de kindergemeenteraad een besluit nemen over een 
project ten behoeve van alle Landsmeerse kinderen, welk project vervolgens ook 
daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.                                           (vervolg op volgende pagina) 

 

(vervolg van vorige pagina) 
 

Het is “volwassen-eigen” om beren op de weg te zien voor wat betreft het besluit dat de 
kindergemeenteraad zal kunnen nemen. Misschien bedenken de kinderen wel een 
volstrekt onuitvoerbaar en/of juridisch niet haalbaar project. Of wordt er niet verder 
gekomen dan een Raadhuisspeelpleintje dan wel wordt er besloten tot een project waarbij 
een strandje aan de Breek wordt aangelegd.  Ik hoop en denk stiekem dat de fantasie van 
de kindergemeenteraad verder reikt dan dat. Ik ga er in ieder geval vanuit dat de 
kindergemeenteraad uit enthousiaste leden zal bestaan die in goed overleg met elkaar 
daadwerkelijk iets moois voor alle kinderen willen laten bouwen. We zullen ze met 

gepaste afstand volgen     
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Samen sterker in Europa (Alexander Pechthold op www.D66.nl)  

 

De Britten hebben besloten om Europa te verlaten. Dat is een klap voor Europa. Voor het 

ideaal van vrede en welvaart door Europese samenwerking. En het is slecht voor 

Nederland. Ik begrijp de gevoelens van onzekerheid over wat nu. Ik heb ook lang niet alle 

antwoorden al, daarom is het vooral belangrijk de rust te bewaren. Eén ding weet ik wel: 

de wil van de Britse kiezer moet worden gerespecteerd. Nu geen getreuzel, maar heldere 

afspraken over een snelle exit. 

 

Ook in Nederland wordt veel gesproken over onze toekomst in Europa. Over negen 

maanden zijn er verkiezingen. Ik zet alles op alles om Nederland in Europa te houden. Om 

Nederland te beschermen tegen de populisten, en tegen andere partijen die in hun kielzog 

meelopen. Zij willen Europa uit onze handen slaan, wij willen juist de handen ineenslaan. 

Europa is voor mij vrede, veiligheid, vrijheid en welvaart. Dat is voor veel mensen niet 

vanzelfsprekend. Mensen zeggen terecht: Europa moet beter, efficiënter, democratischer. 

Met al die mensen trek ik graag samen op voor dat gedeelde ideaal. 
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