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Rond de Raad door Arnold Elfferich 

Volgens algemeen gangbare opvatting is één van de basisprincipes van democratie 

dat uiteindelijk de meerderheid van stemmen de doorslag geeft. Een goed gebruik 

daarbij dat ook de minderheid wordt gehoord en dat bij de besluitvorming alle 

argumenten worden gewogen. In de raad van Landsmeer is dat tegenwoordig niet 

anders. Alleen zou het afwegen en waarderen van de argumenten in de praktijk in 

het raadsdebat wel beter uit de verf mogen komen. Niettemin is er sedert 2014 in 

Landsmeer geen sprake meer van in coalities voorgebakken (soms zelfs in beton 

gegoten) besluiten waarbij de niet-coalitiegenoten het nakijken hebben. 

Een meerderheid van de raad heeft weliswaar een coalitie-akkoord gesloten maar 

dat behelsde niet veel meer dan de afspraak dat de inwoners bij het maken en 

uitvoeren van beleid centraal zouden staan en dat enkele dossiers  (zoals  

bestuurlijke toekomst, decentralisatie sociaal domein, uitwerking toekomstvisie 

die in de vorige raadsperiode was vastgesteld) voortvarend ter hand genomen 

zouden worden. Inhoudelijke afspraken over het hoe van dat ter hand nemen zijn 

dus niet gemaakt. Sedertdien wordt er in feite  bestuurd met wisselende 

meerderheden in de raad, waarbij zelfs wethouders niet bij voorbaat verzekerd zijn 

van de steun van hun fracties. Meer gelegenheid dus voor alle fracties om hun 

standpunten naar voren te brengen en invloed op de besluitvorming uit te oefenen. 

Natuurlijk blijven er fracties teleurgesteld achter als hun standpunten geen 

meerderheid haalden. Het blijft tenslotte politiek en dus keuzes maken. 

Van een ouderwetse coalitie-oppositie situatie is in de Landsmeerse raad dus 

eigenlijk geen sprake, al had de PvdA dat eind vorig jaar kennelijk even niet door 

toen zij geen meerderheid voor enkele voorstellen kreeg en daarom ‘uit de coalitie 

stapte omdat die een verkeerde richting uitging’. Eén fractie (eigenlijk zijn het er 

momenteel twee maar ze gedragen zich toch opvallend vaak als één) heeft deze 

moderne ontwikkeling tot dusver niet kunnen bijbenen. Positief Landsmeer en 

Lijst Debby Mulder-Damme staan  nog altijd in de oppositie stand. Daarbij gaat het 

niet eens zozeer om de inhoud van wat er in de raad besproken wordt, maar 

eerder om procedures die, hoewel door een raadsmeerderheid vastgesteld, 

onmiddellijk als ‘ondemocratisch’ worden bestempeld als ze zich daardoor 

gehinderd voelen. Zij uiten dat vaak op een wijze waarbij kennelijk het onheus 

bejegenen van mede-raadsleden, de raadsgriffier en de voorzitters doel op zich 

lijkt te zijn. En wee het mede-raadslid of de voorzitter die wat tegengas geeft. Die 

kan rekenen op e-mailcorrespondentie waarin op alternatieve ‘feiten’ gebaseerde 

beschuldigingen worden geuit en die bij voorkeur ook met de pers worden 

gedeeld. Gelukkig is die zo langzamerhand in staat gebleken dat soort 

correspondentie op juiste waarde te schatten. 

Soms vraag ik me af of de inwoners van onze gemeente er geen recht op hebben 

kennis te nemen van deze prakrijken. Anderzijds schaam ik me kapot dat dit in 

‘mijn’ raad gebeurt. 
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DE BESTUURLIJKE TOEKOMST VAN LANDSMEER 

Hoe staat het ermee? 

 

Eind 2015 nam de gemeenteraad een ‘wilsbesluit’ over de 

bestuurlijke toekomst van Landsmeer. In het besef dat kleine 

gemeenten, gezien de eisen die tegenwoordig aan bestuur en 

vooral ambtelijk apparaat worden gesteld, te kwetsbaar zijn 

besloot de raad zich uit te spreken voor een ambtelijke 

samenwerking met Oostzaan, Waterland en Wormerland. Aan 

dit besluit was een uitgebreide raadpleging via wijkgesprekken 

en een enquête onder alle Landsmeerders van 16 jaar en ouder 

voorafgegaan. 

In zo’n samenwerkingsverband blijven de deelnemende 

gemeenten zelfstandig met eigen raden en colleges maar 

ondersteund door één gezamenlijk ambtenarenapparaat. 

Uit de gesprekken die naar aanleiding van het besluit 

inmiddels  zijn gevoerd is gebleken dat de beoogde 

samenwerkingsvorm in ieder geval er op korte termijn nog niet 

in zit.  

Op 11 mei zal de raad de zaken op een rij zetten en zich 

beraden op de vraag hoe het nu verder moet. De inwoners van 

Landsmeer zijn daarbij van harte uitgenodigd om vragen te 

stellen en mee te denken.  

Gemeentehuis Landsmeer, aanvang 20.00 uur. 
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“Dat zoeken ze maar lekker zelf uit” door Mandy Oud 

In de Groene Landsmeer van februari dit jaar schreef ik al dat de volwassen raad een 

voorbeeld kan nemen aan de Kindergemeenteraad. Besturen op hoofdlijnen, in 

wisselende coalities verschillende plannen samensmelten tot één en vervolgens zonder 

al teveel woorden de andere raadsleden overtuigen om vooral op dat idee te stemmen 

(met een duidelijke afsluitende boodschap “STEM OP ONS!”).  De besluitvormende 

vergadering van 19 april jl. was dan ook wederom een genot voor het publiek en voor 

de griffier en de voorzitter; vast niet in de laatste plaats omdat de jonge raadsleden 

consequent via “mevrouw de voorzitter” spraken. Hoe simpel kan het raadswerk 

eigenlijk zijn?  

Om dat te beantwoorden, hoef ik alleen maar wat pareltjes uit deze laatste vergadering 

te noemen. Jip van de Augustinus presenteerde met ter plaatse gemaakte filmpjes zijn 

plan om het zwembad De Breek een flinke upgrade te geven met een bubbelhoek, een 

waterkanon, een extra duikplan en een modernisering van de kleedhokjes. In zijn plan - 

wat overigens fors duurder zou uitvallen dan het budget van € 5.000, maar kon worden 

ondervangen door er twee onderdelen uit te pikken - was nog niet voorzien in de 

kosten het onderhoud, hetgeen hem op vragen van mederaadsleden kwam te staan. Het 

eerste reactie van Jip was helder, dat moest het zwembad namelijk “maar lekker zelf 

uitzoeken”. Maar ook voor het verhogen van de entreegelden was hij niet bang, omdat 

de kosten beperkt zouden blijven door het jaarlijkse NL Doet-project waarbij het 

zwembad door vrijwilligers wordt schoongemaakt. Met andere woorden: niet het 

probleem van de (kinder)gemeenteraad.  

In dezelfde categorie van gedeelde verantwoordelijkheid, werden vragen gepareerd 

over troep op het multifunctionele speelveld. Volgens Lisa van de Wagemaker kunnen 

de kinderen die daar willen spelen daar “best zelf maar wat voor doen” en die rommel 

opruimen. En nadat er kritisch werd doorgevraagd over een situatie waarin 

hangjongeren complete prullenbakken zouden legen op het speelveld, reageerde 

coalitiegenoot Raphaël van de Fuik kort en krachtig : “leuk verzinsel dat je nu bedenkt, 

maar waarom zouden hangjongeren dat doen?” en kapte Lisa uiteindelijk de discussie 

af met de opmerking dat ze er verder niet op in zouden gaan.   

Ook korte metten werd er gemaakt met de opmerking dat ijzeren hekken om een 

speeltuin niet gezellig zouden zijn:  “dan maken we het gezellig, hangen we lichtjes op 

met de rest van het budget” (en een suggestie van een meedenkend raadslid Raphaël: 

“je kunt het ook volspuiten met leuke graffiti”). Nog eenvoudiger was het antwoord op 

de vragen naar aanleiding van een straatinterview met kinderen om het draagvlak voor 

het multifunctionele speelveld aan te tonen: waren deze kinderen omgekocht of 

misschien ingefluisterd dat ze voor het speelveld moesten zijn? (“Nee!”). 
                                          (vervolg volgende pagina)  

 

 

(vervolg van vorige pagina) 

Aansluitend werd via twee stemrondes een keuze gemaakt voor één plan. Opvallend 

genoeg stemden de twee raadsleden van de Hoeksteen voor het upgraden van het 

zwembad, terwijl ze deel uitmaakten van een coalitie die een plan voor een kinderparadijs 

hadden gesmeed. En bleek de fractie van de Augustinus verdeeld: Joost stemde op het 

speelveld en niet op het zwembadplan van zijn fractiegenoot. Ondanks dat haalde dit plan 

wel de tweede ronde, om daar alsnog te sneuvelen: met een nipte meerderheid van 6 

stemmen werd uiteindelijk het multifunctionele speelveld gekozen tot het project dat nu 

uitgevoerd moet gaan worden. Deze stemverhouding zou een lichte déjà vu kunnen 

opleveren, ware het niet dat de aanloop er naartoe een echte schoonheidsprijs verdient. 
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Wetsvoorstel modernisering van het. huwelijk aangenomen 

 

Het wetsvoorstel van D66, PvdA en VVD om het huwelijk te moderniseren is 

aangenomen door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat 

voorhuwelijkse bezittingen en schulden en bijvoorbeeld erfenissen en giften niet 

meer standaard opgenomen worden in de gemeenschap van goederen. 

In de toekomst trouwt men in een beperkte gemeenschap van goederen. 

Toekomstige huwelijkspartners vinden het vaak niet meer dan vanzelfsprekend 

dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen opgebouwd bezit van voor en 

tijdens het huwelijk. Trouwen in een beperkte gemeenschap van goederen is 

inmiddels de gangbare praktijk. De wet moet daarop aansluiten. 

Het wetsvoorstel werd aangenomen met 38 stemmen voor en 37 stemmen tegen. 

Opvallend is dat de Eerste Kamerfractie van de PvdA tegen de wet stemde, dit 

terwijl de PvdA in de Tweede Kamer mede initiatiefnemer van het wetsvoorstel 

is. Voor de wet stemden VVD, D66, GroenLinks, PVV en 50Plus. 
(bron: www.d66.nl) 
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