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Rond de Raad door Arnold Elfferich 

 

Als het KNMI kleurencodes in zijn weerberichten verpakt is doorgaans sprake van 

op zijn minst overlast of misschien wel te verwachten rampspoed.  In bestuurlijke 

kringen geldt momenteel volgens een beweging  Civocracy ‘Code Oranje’. Dat 

klinkt ernstig en zo is het kennelijk ook bedoeld. De beweging bestaat uit 

benoemde  bestuurders (onder meer burgemeesters), wetenschappers en actieve 

mensen uit het bedrijfsleven die van mening zijn dat de huidige vorm waarin de 

democratie momenteel in Nederland gestalte heeft niet goed (meer) werkt. Burgers 

hebben te weinig zeggenschap. 

Op de website van de beweging (www. Cicocracy.org) valt moeilijk af te leiden 

waarom het met de democratie in ons land ‘vijf voor twaalf’ zou zijn. Een goede 

analyse van ‘het probleem’ lijkt te ontbreken.  

 

Ook de gemeenteraad van Landsmeer heeft inmiddels een keer over Code Oranje 

gesproken, dat wil zeggen: geluisterd naar een inleiding van de burgemeester en 

griffier die zich enthousiast tonen over de beweging en zouden willen dat 

Landsmeer als ‘voorhoede gemeente’ een bestuurlijk experiment start. Vooralsnog 

liep de raad niet over van enthousiasme, hoewel die al langer onderkent dat de 

relatie tussen gemeentebestuur en inwoners best wat meer onderlinge 

betrokkenheid verdient. Het coalitieprogramma dat deze raadsperiode leidraad is 

heeft niet voor niets ‘De Inwoners Centraal’ als titel. Tot dusver hebben alle goede 

bedoelingen in Landsmeer betrekkelijk weinig zichtbaar effect gehad. De raad zal 

de komende tijd vaker over Code Oranje spreken. Hopelijk komt uit dat beraad 

een goede analyse van de vraag of het probleem in onze gemeente herkend wordt 

op basis waarvan dan verbetermaatregelen getroffen zouden kunnen worden. 

 

Uit berichten die over Code Oranje zo nu en dan de pers bereiken ontstaat de 

indruk dat het voornamelijk om een speeltje van bestuurders gaat die de 

gelegenheid te baat nemen om diverse ‘wilde ideeën’  te lanceren om de  macht bij 

de burgers neer te leggen. En dat terwijl de kern van onze vertegenwoordigende 

democratie nu juist is dat de burgers hun vertegenwoordigers aanwijzen om 

namens hun het land, de provincie of de gemeente te besturen. Sommige ideeën 

zijn zelfs in strijd met de huidige wetgeving, maar Code Oranje heeft kennelijk ook 

minister Plasterk zo in zijn greep dat het ministerie bereid is om in voorkomende 

gevallen dispensatie van de toepassing van geldende wetgeving te verlenen. Een 

wat merkwaardige bijdrage aan het verminderen van de rechtszekerheid die 

burgers nu juist van wetgeving mogen verwachten. Merkwaardig is ook dat bij het 

bedenken van lokale experimenten de burgers niet betrokken lijken te worden. 

Laten we hopen dat we in Landsmeer die fout niet maken maar zowel de analyse 

als eventuele oplossingen in samenspraak met de inwoners tot stand komen. Dan 

zal wel blijken of Code Oranje hier ook geldt. 
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19 APRIL: D-DAY VOOR DE KINDERGEMEENTERAAD 

 

Op 19 april aanstaande zal de kindergemeenteraad een besluit 

nemen over het plan dat daadwerkelijk uitgevoerd zal worden 

en waarvoor de gemeenteraad € 5.000 beschikbaar heeft 

gesteld. In de mindergemeenteraad, die bestaat uit leerlingen 

van de groepen 7 van alle Landsmeerse basisscholen, zijn de 

afgelopen maanden maar liefst 12 plannen beoordeeld. 

Daarvan zijn er inmiddels enkele samengevoegd (in die raad 

wordt voorbeeldig samengewerkt) en enkele afgevallen. Er zijn 

er nog vier over waarvan er op de 19e  dus één zal worden 

uitgekozen: 

 pimpen van zwembad de Breek 

 aanleg van een multifunctioneel sport-/speelveld 

 aanleg van een kinderparadijs 

 aanleg van een speeltuin voor grotere kinderen 

De vergadering vangt aan op 14.30 uur en vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis en is uiteraard openbaar. 

Wie in de gelegenheid is moet zeker komen kijken en luisteren! 
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Verkiezingen voor de Tweede Kamer/ de resultaten in Landsmeer  

door Nico Boerma 

 

De resultaten van de verkiezingen in Landsmeer zijn al gepubliceerd in het Kompas, 

zelfs uitgesplitst naar de 8 stembureaus, een ongekende service. De opkomst was in 

Landsmeer 86%, boven het landelijk gemiddelde van 81 % maar onder de score van 

90% in Waterland. In totaal zijn in Landsmeer 7483 stemmen uitgebracht. Als wij dit 

aantal vertalen naar gemeenteraadsverkiezingen, zou de kiesdeler ongeveer 500 zijn 

(aantal stemmen gedeeld door het aantal zetels in de gemeenteraad). 

 

In alle stembureaus was de VVD met in totaal 1958 stemmen de grootste partij, een 

gelukwens waard. Op ruime afstand was D66 de tweede partij met 1026, op de voet 

gevolgd door de PVV met 1005 stemmen. D66 was steeds de tweede partij in de vijf 

stembureaus van het dorp Landsmeer, de PVV was de grootste in de stembureaus 

De Wijde Ilp, de Burcht en de Brandweer. Op basis van de bovengenoemde kiesdeler 

zou het vier raadszetels voor de VVD betekenen, twee voor D66 en twee voor de 

PVV. Verder ga ik niet met een mogelijke verwijzing naar de 

gemeenteraadsverkiezingen van het volgend jaar, want een dergelijke vergelijking 

gaat mank aan verschillende kanten. Het ziet er niet naar uit dat de PVV daaraan zal 

meedoen in Landsmeer, want Geert Wilders kan niet/ durft niet/ wil niet overal aan 

gemeenteraadsverkiezingen deelnemen bij gebrek aan kader, wat in een partij met 

één lid moeilijk opgeleid kan worden. De vertegenwoordigers van de PVV in 

vertegenwoordigende lichamen blinken uit in ruzie maken en afsplitsingen. 

Bovendien heeft Landsmeer in de gemeenteraad drie lokale partijen die niet 

meedoen aan algemene verkiezingen. Ook het rechtse, maar chiquere Forum voor 

Democratie zie ik nog niet zo gauw een landelijke dekking bereiken. Voorlopig lijkt 

Thiery Baudet het meest te streven naar een kamer in het gebouw van de Tweede 

Kamer waar zijn vleugel kan staan. Verschillende landelijke partijen die nu niet in de 

gemeenteraad vertegenwoordigd zijn hebben een serieus resultaat in Landsmeer 

behaald: Groen Links met 728 stemmen, Partij voor de Dieren 308, 50Plus 249 en de 

SP 633 stemmen. Van de SP is bekend dat zij in Landsmeer meer dan 100 leden heeft, 

meer dan welke partij ook. In dat licht bezien valt de uitslag mij tegen al kan de 

weinig inspirerende verkiezingscampagne met een hoofddoel in de zorg dat ver weg 

over de horizon ligt, een verklaring zijn. 

 

En dan is er nog de versnippering: 26 stemmen voor de Ondernemerspartij, 26 voor 

VNL, 41 voor DENK, 9 voor Nieuwe Wegen, 3 voor de Burgerbeweging, 13 voor 

Artikel 1, etc. Dit type partijen zal niet gauw meedoen aan 

gemeenteraadsverkiezingen, omdat zij alle kans maken hun waarborgsom te 

verliezen. 
                               (vervolg op volgende pagina) 

 

(vervolg van vorige pagina) 

 

Nu is het dus afwachten hoe de formatie zal lopen. De verwachting is: niet al te snel, 

omdat tussen de partijen die door hun zetelaantal veroordeeld lijken om te regeren, 

grote verschillen bestaan. De noodzaak is wat minder dan in 2012 toen een crisis 

bedwongen moest worden. Op dit moment is er een overschot op de begroting van 

bijna 3 miljard, een luxe die Nederland niet gewend is. Toch moeten wij bedenken dat 

een aantal jaren terug Nederland dit bedrag elke maand op de begroting te kort 

kwam. Laten wij het overschot dus niet onbezonnen uitgeven 
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Reactie Alexander Pechtold op uitslag verkiezingen 
 

Alexander Pechtold: "Ik ben waanzinnig trots op deze mooiste overwinning sinds 

1994. D66 is nu de grootste progressieve partij in gemeenten, in Europa, in de 

Eerste Kamer en nu ook in de Tweede Kamer. We bouwen door aan een partij met 

leden uit steeds bredere lagen van de samenleving." 
 

(bron: www.d66.nl) 

 

 

 
 

Steun ons, word lid! 

 

Steun ons, word lid! Uw steun is hard nodig. Samen brengen we Nederland 

vooruit! 
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