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Rond de raad, een persoonlijke terugblik door Arnold Elfferich 

 

Om redenen die mij nooit helemaal duidelijk zijn geworden, hebben 

mensen tegen het einde van het jaar de onbedwingbare behoefte om terug 

te kijken op de voorbijgaande periode. Aan die behoefte geef ik dit maal 

ook maar eens ongebreideld toe. 

 

Waar is de gemeenteraad in 2016 zo al mee in de weer geweest? Zelfs een 

korte samenvatting van alle behandelde voorstellen en genomen besluiten 

zou een te grote omvang hebben om in dit bescheiden blad te passen. Ik 

beperk me dus tot een persoonlijke selectie van enkele onderwerpen. 

 

De bestuurlijke toekomst 

Eind 2015 nam de gemeenteraad het ‘wilsbesluit’ om de mogelijkheid te 

onderzoeken van een ambtelijke fusie tussen Landsmeer, Oostzaan, 

Waterland en Wormerland. Dit besluit was in lijn met de uitslag van een 

succesvolle enquête onder de inwoners van onze gemeente. Het college 

van B&W kreeg de opdracht bij de colleges van de andere gemeenten te 

polsen hoe men daar tegen ons wilsbesluit aankeek. Het college is daar in 

2016 druk mee geweest. Onlangs besloot de gemeenteraad de raden van 

de andere drie gemeenten uit te nodigen om te vernemen hoe die collega’s 

over deze samenwerking denken. De opkomst was groot en de 

gedachtewisseling openhartig. Hierbij bleek dat Oostzaan en Wormerland, 

die hun ambtelijke apparaten al in een gemeenschappelijke organisatie (de 

Overgemeenten) hadden ondergebracht, wel voor uitbreiding van die 

samenwerking voelen. De gemeenteraad van Waterland is er nog niet uit. 

Daar loopt de discussie over de bestuurlijke toekomst dan ook nog niet zo 

lang. 

Conclusie: het wilsbesluit lijkt misschien wel uitvoerbaar maar de vraag is 

of het tempo niet te traag is. 

 

Volkshuisvesting en woningbouw 

In het voorjaar stelde de raad de Woonvisie 2016 – 2024 vast. Daarmee 

werd onder andere de basis gelegd voor goede afspraken met de in 

Landsmeer actieve woningcorporaties over het in standhouden (mogelijk 

zelfs uitbreiden) van de voorraad sociale huurwoningen en de 

bevordering van de doorstroming van mensen die, gemeten naar hun 

inkomen, in te goedkope sociale huurwoningen wonen  
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Inmiddels zijn de afspraken van het college met de woningbouw- en de 

huurdersverenigingen tot stand gekomen. De effecten zullen op termijn 

zichtbaar worden. Helaas blijft de huisvesting van starters en jongeren in 

onze gemeente een groot probleem. De gemeenteraad heeft nu wel de 

mogelijkheid voor initiatieven geopend voor het realiseren van plannen om 

de nood enigszins te lenigen. Het ziet er naar uit dat binnen niet al te lange 

tijd die particuliere  initiatieven wat meer gestalte gaan krijgen. 

 

Het project Luijendijk onderging een laatste aanpassing in verband met de 

gewijzigde omstandigheden in de economie en de huizenmarkt. Het project 

zal naar verwachting volgend jaar worden afgerond en, in tegenstelling tot 

eerdere prognoses, toch met een voor de gemeente voordelig saldo. 

Het Breekproject lijkt wat te stagneren. De laatste loodjes wegen hier 

kennelijk zwaar. De projectontwikkelaar voelt zich door de 

marktomstandigheden kennelijk genoodzaakt steeds wijzigingen aan te 

brengen in de laatste fase, de bouw in het zogenaamde Noordblok aan de 

Breekoever. De ontwikkelaar is daarover thans in (moeizaam) gesprek met 

omwonenden, die toen zij hun woningen in het project kochten andere 

verwachtingen bleken te hebben gehad dan het bouwvolume dat de 

ontwikkelaar nu voor ogen heeft. In afwachting van het resultaat van die 

besprekingen heeft de raad af te wachten. Het is dus ook niet duidelijk hoe 

het Breekproject uiteindelijk financieel voor de gemeente uitpakt. 

 

Coalitieperikelen 

Naar aanleiding van de behandeling van de Programmabegroting voor 

volgend jaar heeft de PvdA in november besloten de coalitie met D66, VVD, 

CDA en LMvC te verlaten. De fractie verweet met name ‘de liberalen’ (denk 

hierbij aan het uitspreken van een vies woord) te weinig steun gaven aan 

enkele voorstellen waarmee de PvdA wat meer geld in het sociale domein 

wilde besteden. In het coalitie-akkoord waren daarover overigens helemaal 

geen afspraken overeengekomen, De essentie van dat akkoord was nu juist 

dat er geen dichtgetimmerde afspraken zouden zijn zodat iedere fractie 

ongehinderd haar standpunt naar voren zou kunnen brengen en besluiten 

met wisselende meerderheden tot stand zouden komen. Tijdens de 

behandeling van de Perspectiefnota in juni sprak de fractievoorzitter van de 

PvdA nog zijn tevredenheid over deze werkwijze uit.                            (vervolg achterpagina) 
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Nu heette het dat de coalitie een ongewenste richting had gekozen en dat het college 

op het voor het sociale domein beschikbare geld bleef zitten. Zakelijke argumenten 

van andere fracties tegen de financiële onderbouwing van de voorstellen, en de 

mededelingen van het college dat aan de voorbereiding van een door de PvdA 

gevraagd project gewerkt werd, naar de hoogte van de eigen bijdragen WMO gekeken 

zou worden wanneer begin volgend jaar Rijksbeleid bekend zou worden en dat het 

beleid rond huishoudelijk beleid eerst aan de uitspraken van de rechter aangepast zou 

worden, hadden op het standpunt van de PvdA geen invloed. Wrang dat na het 

uittreden in november de fractievoorzitter van de PvdA tijdens de bespreking van de 

bestuursrapportage in december zei dat ‘de wethouder sociaal domein goed bezig is’. 

Het uittreden van de PvdA wijzigt trouwens  niets aan de werkwijze van de raad en 

kan dus als een louter symbolische daad worden beschouwd van een partij die 

kennelijk zijn sociaal imago na het kabinet Rutte-Asscher wil oppoetsen. 

 

Gemeentefinanciën 

In juni leek het nog een hele tour om in de meerjarenbegroting van de gemeente de 

uitgaven in evenwicht te houden met de inkomsten. Inmiddels is het perspectief, 

dankzij een structurele verhoging van de bijdrage uit het Gemeentefonds aanzienlojk 

gunstiger. Bij het vaststellen van de begroting voor volgende jaar bleek dat ook in de 

komende jaren geen tekorten zijn te verwachten, al moet gelet op de wisselvalligheid 

van het Rijk altijd enige voorzichtigheid worden gehanteerd. 

 

Kindergemeenteraad 

Vrijwel zeker het leukste besluit van de gemeenteraad was het instellen van een 

kindergemeenteraad, waarin namens elke basisschool in de gemeente twee leerlingen 

uit de groepen 7 zitting zullen hebben. Het, op initiatief van D66, CDA en VVD tot 

stand gekomen besluit, is op de scholen met enthousiasme ontvangen. 

De kindergemeenteraad krijgt een budget van € 5.000 tot zijn beschikking om 

een project ten behoeve van kinderen te financieren dat door die raad zelf 

wordt bedacht. Op de meeste scholen zijn inmiddels de toekomstige 

kinderraadsleden door leerlingen van de groepen 6 tot en met 8 gekozen en 

worden de eerste ideeën al uitgewisseld.  

Op 25 januari wordt de kindergemeenteraad officieel geïnstalleerd. De raad 

zal vier keer vergaderen onder leiding van de burgemeester en ondersteund 

door de griffier.  
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