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Algemene beschouwingen bij Begroting 2017 
 

Allereerst een dankwoord voor eenieder die bij het opstellen van de begroting 

betrokken is geweest. Met de Perspectiefnota heeft het college tezamen met de 

raad de kaders geschetst voor deze begroting en het is nu aan de raad om te 

toetsen of die uitgangspunten ook duidelijk terugkomen. Wat D66 betreft is de 

organisatie daar goeddeels in geslaagd. Voorts blijkt uit de begroting dat de term  

“armlastig bruidje” nu echt verleden tijd is; er is sprake van een evenwicht tussen 

de structurele lasten en baten en mede dankzij incidentele baten hebben we 

bovendien wat vet op onze ribben gekregen. 

Maar voordat u denkt dat mijn fractie nu opstaat en de raadszaal tevreden verlaat: 

nou nee. Ja, de begroting is sluitend en ja er is sprake een behoorlijke reserve, daar 

staat evenwel tegenover dat structurele exploitatieruimte 0% is. Bij de behandeling 

van de perspectiefnota heeft mijn fractie al aangeven dat deze weinig ambitie lijkt 

uit te stralen; tegelijkertijd hebben wij moeten vaststellen dat onze organisatie te 

klein is om alle ambities te kunnen verwezenlijken. Dat dwingt ons tot het maken 

van keuzes. Willen we een structurele lastenverlaging met betrekking tot het een, 

zal dit direct gevolgen hebben voor het ander.  

Tot slot lijken de raad en het college niet altijd in dezelfde pas te lopen. Ook wat 

dat betreft kunnen we nog niet naar huis. Ik zal het voorgaande via enkele 

elementen uit de begroting toelichten.  
 

Duurzaamheid 

D66 heeft, evenals onder meer de VVD, ervoor gepleit de duurzaamheidsagenda 

niet alleen te actualiseren, maar met een geheel nieuw en meer ambitieus plan te 

komen. In de begroting is weliswaar het opstellen en uitvoeren van een 

duurzaamheidsagenda 2017-2020 opgenomen evenals het plaatsen van elektrische 

laadpalen, maar het is onduidelijk of de actieve deelname van onze inwoners en 

andere betrokkenen hiervan onderdeel is. Daarnaast heeft de raad al eerder dit jaar 

aangespoord tot een snelle plaatsing van de laadpalen. Hoewel dus met enig 

ongeduld, wachten wij met belangstelling de eerste stappen op dit terrein af en 

spreken tevens de hoop uit dat het niet alleen bij “praten” blijft, maar dat de raad, 

inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om met voorstellen en ideeën te 

komen die ook daadwerkelijk binnen afzienbare tijd worden uitgevoerd. 
 

Omgevingsvisie 

Ter zake de Omgevingsvisie geldt hetzelfde. Bij de behandeling van de 

Perspectiefnota is onze motie aangenomen om niet alleen tijdig het opstellen van 

de Omgevingsvisie ter hand te nemen, maar in een plan van aanpak ook aandacht 

te besteden aan de rol van de raad en de inwoners. Over de invulling van deze 

rollen vinden wij helaas niks terug in de begroting. Het mag misschien wat aan de 

vroege kant lijken om over een visie te praten die voortvloeit uit een wet die pas in 

2019 ingaat, maar onze gemeente zal daarin zeker niet de eerste zijn.                                                                                         
(vervolg op volgende pagina) 
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PvdA STAPT UIT VANWEGE BEGROTING 

Het afwijzen, wegens onvoldoende financiële onderbouwing, 

van enkele voorstellen van CDA en PvdA en het terugsluizen 

van een deel van de bestemmingsreserve zorg, die enkele jaren 

geleden als voorschot op de invoering van de decentralisatie in 

het sociale domein uit de algemene middelen was gestort, zijn 

voor de PvdA aanleiding geweest om tegen de 

gemeentebegroting 2017 te stemmen en uit de coalitie te 

stappen. De partij vindt dat het gemeentebestuur hiermee een 

verkeerde koers is ingeslagen. Het CDA, dat eveneens om 

soortgelijke redenen tegen de begroting stemde is wel lid van 

de coalitie gebleven. De overgebleven coalitiegenoten, D66, 

VVD, CDA en LMvC betreuren de stap van de PvdA. Zij 

begrijpen die ook niet omdat het coalitieakkoord voornamelijk 

afspraken bevat over een nieuwe bestuursstijl, waarin geen 

plaats is voor voorgekookte inhoudelijke afspraken maar 

besluiten met wisselende meerderheden tot stand komen. 

Iedere partij kan en kon dus volop zijn eigen inbreng in de raad 

hebben. Het coalitieakkoord bevat alleen enkele afspraken over 

inhoudelijke thema’s die deze periode afgewikkeld  moeten 

worden. De PvdA gaf onder andere aan zich meer te willen 

profileren. Dat kon binnen de coalitie ook al, dus in de praktijk 

verandert er niets en lijkt het uittreden voornamelijk een 

symbolisch gebaar. In dit nummer de bijdrage van D66 aan de 

algemene beschouwingen over de begroting. 
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Bovendien en bovenal zal een breed gedragen visie alleen tot stand kunnen komen na een 

zorgvuldig proces, waarin niet alleen de raad maar ook de inwoners, ondernemers et 

cetera volop in de gelegenheid zijn gesteld om hun ideeën, ervaringen, zorgen en wensen 

in te brengen. Mijn fractie gaat er, mede gelet op de inhoud van de motie en de inzet van 

zowel het college én de raad op de participatie, vanuit dat deze rollen wel degelijk 

worden meegenomen in de voorbereiding van dit proces. 
 

Monumentenzorg 

Onze gemeente kent momenteel 7 rijksmonumenten, 3 provinciale monumenten en 9 

gemeentelijke monumenten. De uitvoering van het monumentenbeleid is echter de laatste 

jaren nauwelijks zichtbaar en de uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten 

blijft uit. Dit terwijl een verdubbeling van het aantal als streven in het collegeprogramma 

staat. De begroting rept ook slechts summier over heroverweging en uitbreiding, zonder 

daaraan een concreet budget of indicator te verbinden. De gemeente mag hier wel wat 

meer ambitie tonen: een goed gemeentelijk monumentenbeleid dient immers het 

algemeen belang. Bovendien is een verzorgd monumentenbestand goed voor het 

toerisme en ook onze eigen inwoners vinden het belangrijk dat gebouwen uit het 

verleden behouden blijven. Wat ons betreft hoort bij een goed beleid dat eigenaren van 

een gemeentelijk monument die hun pand restaureren, worden gefaciliteerd. Er zijn 

hiervoor reeds mogelijkheden aanwezig, het is echter de vraag of de eigenaren daar ook 

van op de hoogte zijn. 
 

Subsidies.  

In het afgelopen jaar hebben we meermaals met elkaar vergaderd over een nieuw 

subsidiebeleid, waarna uiteindelijk – maar nog wel ruim op tijd voor 2017 – een nieuwe 

subsidieverordening is vastgesteld. Als uitgangspunt is onder meer gehanteerd het 

afschaffen van het automatisme waarmee subsidies werden verleend. Bij deze begroting 

is een subsidieoverzicht voor 2017 gevoegd, waaruit niet blijkt dat het nieuwe 

subsidiebeleid ook daadwerkelijk is doorgevoerd. Uit de reactie op technische vragen ter 

zake dit onderwerp komt naar voren dat het nieuwe beleid pas vanaf 2017 en verder z’n 

beslag gaat krijgen. D66 verbaast zich hierover; want vanwaar de haast om vóór 2017 een 

nieuw beleidskader en verordening vast te stellen? En waarom was op de gemeentelijke 

website te lezen dat de termijn voor het indienen van een subsidieaanvraag was verlengd 

juist in verband met het nieuwe subsidiebeleid? Of is hier sprake van een raad die sneller 

heeft willen lopen dan het college?  
 

Algemeen bestuur 

Tot slot nog een kort woord over het algemeen bestuur. De begroting spreekt over een 

ambtelijke samenwerking en voert ook kosten op voor de doorontwikkeling daarvan. 

D66 begrijpt dat dit losstaat van de in het wilsbesluit beoogde ambtelijke fusie. Het 

onderwerp Bestuurlijke Toekomst is tegelijkertijd meer actueel dan ooit en ook voor de 

komende jaren zijn daarvoor logischerwijs kosten begroot. .               vervolg op volgende pagina                             
( 
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In de begroting staat in dit kader dat in 2017 verder zal worden gegaan met het 

vormgeven van die samenwerking. De formulering in de begroting wekt de schijn dat 

het college hier een andere uitleg hanteert dan het door de raad beoogde wilsbesluit tot 

ambtelijke fusie. Mijn fractie vraagt zich dan ook af of het college in dat geval niet 

vooruitloopt op de raad of misschien zelfs een iets andere richting op wil. Indien de wens 

van de raad om te komen tot een ambtelijke fusie met Oostzaan, Waterland en 

Wormerland, niet of niet geheel uitvoerbaar blijkt, zal de raad zich immers moeten 

herbezinnen over de vraag wat in het belang van onze gemeente is. Dat hoeft wat D66 

betreft niet te betekenen dat we weer van vooraf aan beginnen met het voorbereidende 

en (wils)besluitvormende proces, maar wel dat er een pas op de plaats wordt gemaakt en 

dat ook hier de inwoners weer bij betrokken zullen worden.  

Dat raad en college er niet altijd hetzelfde tempo op nahouden kan wat scherpe 

discussies opleveren en ongenoegens over en weer met zich meebrengen. Wij 

vertrouwen er evenwel op dat dit onze gemeente juist verder zal brengen. Zonder 

wrijving immers geen glans en stilstand is geen vooruitgang. Op naar 2017 dus! 
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Bezoek ook eens onze website 

De Groene Landsmeerder verschijnt één keer per maand en heeft maar een beperkte 

ruimte. Niet alle politieke ontwikkelingen kunnen daarin dus uitgebreid  een plek 

krijgen. 

Dat kan wel op onze website D66Landsmeer.nl, waarop wij regelmatig verslag doen van 

het reilen en zeilen van de politiek in onze gemeente. Tevens vindt u daar gegevens over 

onze wethouden en onze raadsleden en de verdeling van de portefeuilles. Met een 

eenvoudige druk op de knop kunt u via de e-mail berichten naar onze raadsleden sturen. 

U krijgt gegarandeerd een reactie. 
 

Een nieuwe telg 

Ons raadslid Mandy Oud heeft dezer dagen het leven geschonken aan een zoon: Casper 

Christiaan. Wij wensen vader, moeder en zusje Niki veel geluk. 

 
 De Groene Landsmeerder verschijnt onder eindredactie van Arnold Elfferich. Alle erin 

opgenomen artikelen zijn voor verantwoording van de ondertekenaars. Ook uw bijdragen 

zijn welkom. Redactieadres: M.L. Kingstr. 24, 1121 CP Landsmeer.  

Telefoon: 020 – 4823333    mail:a.elfferich@chello.nl E- 

 


