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Project Bestuurlijke toekomst in een impasse? door Arnold Elfferich 
 
Na veel onderzoek en raadpleging van de inwoners door middel van wijkgesprekken en een 
uitgebreide enquête, nam de gemeenteraad in december 2015 een zogenaamd wilsbesluit 
over de richting waarin de bestuurlijke toekomst van de gemeente Landsmeer zich zou 
moeten bewegen. Die richting zou zijn: een ambtelijke fusie met Oostzaan, Wormerland en 
Waterland met behoud van de zelfstandigheid van de betrokken gemeenten. Het was wat de 
gemeenteraad van Landsmeer wil(de), vandaar de term wilsbesluit. Hierna volgde 
onderzoek in hoeverre de beoogde samenwerkingspartners hier ook voor zouden voelen. 
Oostzaan en Wormerland, die al een ambtelijke samenwerking in de vorm van 
Overgemeenten waren aangegaan, en die in het verleden al met Landsmeer samen zo’n 
verband wilden aangaan –Landsmeer trok zich destijds om door niet iedereen begrepen 
redenen uit het overleg daarover terug- voelden daar nog steeds voor.  
De gemeente Watertand was echter nog lang niet zover. De gemeenteraad was (en is) daar 
tamelijk verdeeld. Er zijn stromingen die vinden dat Waterland geheel zelfstandig zou 
kunnen blijven functioneren. Anderen vinden een samenwerking met de buurgemeente 
Edam-Volendam meer voor de hand liggen, anderen willen best met Landsmeer 
samenwerken maar vinden Oostzaan en Wormerland wel erg ver weg liggen. Edam-
Volendam wil geen ambtelijke, hooguit een bestuurlijke fusie. Voor veel Landsmeerders 
geldt waarschijnlijk dat Edam-Volendam wel erg ver uit de buurt ligt, al schijnt dat ten tijde 
van de jaarkermis aldaar wel weer mee te vallen. Overigens kwam samenwerking met Edam-
Volendam in het wilsbesluit van Landsmeer niet voor. 
Met name door de aarzelingen bij Waterland liep het project vertraging op. Voor Oostzaan 
en Wormerland was dat aanleiding nu vooral prioriteit te geven aan verbetering van hun 
eigen samenwerkingsmodel. En daarmee was de aandacht aldaar meteen minder gericht op 
het model van het Landsmeerse wilsbesluit. 
 
Voor de gemeenteraad was deze situatie aanleiding B&W opdracht te geven om een aantal 
varianten op het wilsbesluit, mede op hun eventuele consequenties, te onderzoeken. Hierbij 
is een extern onderzoeksbureau ingeschakeld dat negatief adviseert over een samenwerking 
met alleen Oostzaan en Wormerland omdat de omvang onvoldoende bestuurskracht en 
bestendigheid zou geven, en een ambtelijke fusie met vier gemeenten ook negatief 
beoordeelt vanwege de complexiteit. Er zou dus beter op een bestuurlijke fusie 
(gemeentelijke herindeling) ingezet kunnen worden. 
Inmiddels heeft de Noord-Hollandse Gedeputeerde Van der Hoek in een gesprek met de 
gemeenteraad laten weten dat wat de provincie betreft een ambtelijke fusie wel mogelijk is 
als het maar als tussenstation naar een herindeling fungeert. 
 
Tenslotte staat in het regeerakkoord dat “een proces van herindeling gewenst is voor 
gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen 
voor essentiële taken. Blauwdrukken van bovenaf werken hiervoor niet, maar het proces 
helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd het gewenste resultaat op.” In die 
situatie kent het nieuwe kabinet de provincie een initiërende rol toe. 
In november bespreekt de Landsmeerse raad de stand van zaken. Het belooft een boeiend 
debat te worden. 
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DE BURGEMEESTER NEEMT AFSCHEID 
 

Deze week werd bekend dat Astrid Nienhuis door de 
gemeenteraad van Heemstede wordt voorgedragen voor het 
burgemeesterschap van die gemeente. Dat betekent dat 
Landsmeer omstreeks januari 2018 een vacature heeft. 
Het vertrek van een burgemeester komt vrijwel altijd ongelegen 
want er zijn altijd niet afgemaakte klussen. Dat geldt ook voor 
Astrid Nienhuis. Maar een promotie zij haar van harte gegund. 
 
Terug kijkend kunnen we vaststellen dat haar ambtstermijn in 
Landsmeer bepaald niet onopgemerkt is verlopen. Afgezien van 
een bestuurscrisis met ongekende afloop in het begin, is er veel in 
beweging gekomen, zowel in de gemeenteraad als de ambtelijke 
organisatie. Een burgemeester kan dat niet alleen, maar Astrid 
heeft daar met haar enthousiasme en energie  (door sommigen 
ervaren als te tomeloos en met een te hoog tempo) een 
belangrijke impuls aan gegeven. Het is niet te verwachten dat die 
beweging met haar vertrek tot stilstand zal komen. 
 
Bijzondere verdienste van Astrid was zeker haar zichtbare  
betrokkenheid bij de inwoners. Dat is zeer gewaardeerd en een 
opvolger heeft hier grote schoenen te vullen. 
Met de verkiezingen in maart in het zicht is het niet waarschijnlijk 
dat voordien begonnen wordt met de werving van een 
opvolg(st)er. Aannemelijk is dat, ook met het oog op die 
verkiezingen, de Commissaris van de Koning voorlopig een 
waarnemer benoemt. 
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Financieel gaat het goed door Arnold Elfferich 
 
Vier jaar geleden stonden de gemeentelijke financiën van Landsmeer er minder 
rooskleurig voor. Uit de Programmabegroting 2018 en de daaraan gekoppelde 
meerjarenramingen blijkt dat de gemeente een structureel sluitende begroting heeft. 
Dat is enerzijds ongetwijfeld te danken aan het verstandige financiële beleid dat 
Landsmeer de laatste jaren heeft gevoerd maar ook aan de verbeterde economische 
situatie in ons land. Dat is gunstig voor de bijdragen uit het Gemeentefonds die volgens 
het “trap-af-trap-op” systeem dalen en stijgen met de inkomsten van het Rijk. Ook voor 
de woningbouwopbrengsten is een verbeterde economie gunstig. Dreigde tot voor kort 
nog een verlies op het project Luijendijk-Zuid, nu wordt het project alsnog met een batig 
saldo afgesloten, mede dankzij enkele handige ingrepen van de wethouder ruimtelijke 
ordening in de kosten van het project. Landsmeer heeft dankzij deze gunstige 
ontwikkelingen een zeer ruime algemene reserve (het bekende appeltje voor de dorst) 
en is de laatste twee jaar in staat geweest de OZB iets te verlagen. 
 
Een begroting is echter geen louter financiële aangelegenheid. Minstens zo belangrijk, zo 
niet belangrijker, is dat de gemeenteraad in een begroting vastlegt welke plannen er het 
komende jaar zullen worden uitgevoerd en hoeveel dat mag gaan kosten. Hoe ruimer de 
financiën, hoe ambitieuzer de plannen. Waarbij een kleine gemeente als Landsmeer wel 
de beperkingen kent van een betrekkelijk klein en daardoor kwetsbaar ambtelijk 
apparaat. Dat stelt, eerder nog dan het geld, beperkingen aan de ambities. 
 
Belangrijk is ook dat in een begroting doelen worden geformuleerd (“waarom willen we 
dat?”) en indicatoren waaraan de raad kan meten dat de doelen zijn gerealiseerd. Op dat 
punt valt er nog heel wat te verbeteren in onze gemeente. Weliswaar heeft het college 
onlangs (weer eens) een bijeenkomst met de raad belegd om over indicatoren te 
spreken, maar in feite lag de begroting voor volgende jaar op dat moment al min of meer 
vast en was er in de praktijk dus vrijwel geen ruimte om nog nieuwe indicatoren toe te 
voegen aan de beperkte set die nu in de begroting is opgenomen. 
Waarbij sommige bestaande indicatoren nauwelijks iets aan het inzicht op bereikte 
doelen toevoegen. Wat zegt ons een indicator ‘stimuleren maatschappelijke initiatieven 
te nemen’ als daar geen enkele streefwaarde aan gekoppeld kan worden? Hoe meet je 
dat het stimuleren het beoogde effect heeft gehad? 
En wat zegt het de raad dat het college jaarlijks drie ‘collegeberichten met 
ontwikkelingen’  naar de raad heeft gestuurd. Ontwikkelingen doen zich voor en in het 
kader van de informatieplicht licht het college de raad daarover in. Heeft het college 
slecht gefunctioneerd omdat er minder dan drie ontwikkelingen waren? 
 
Overigens zou voor het formuleren van indicatoren nog eens goed naar de resultaten van 
de tweejaarlijkse Omnibusenquête gekeken kunnen worden. Daar staat altijd iets in over 
bijvoorbeeld het gevoel van veiligheid. Of over de naamsbekendheid van Het Middelpunt. 
Volgens de Beleidsnota WMO zou dat eind 2015 75% moeten zijn. Uit de recente 
omnibusenquête blijkt slechts 42% van de inwoners bekend met Het Middelpunt. Doel dus 
nu nog steeds niet gehaald. De raad bespreekt de begroting op 8 november. 
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De bewindslieden namens D66 
 
In tegenstelling tot VVD en D66 is D66 er wel in geslaagd een groot aantal bekwame vrouwen 
voor het nieuwe kabinet te vinden: 
 
Kajsa Ollongren (50), nu wethouder economische zaken en cultuur en locoburgemeester in 
Amsterdam, is onze kandidaat-vicepremier en Minister van Binnenlandse Zaken en Wonen.  
 
Wouter Koolmees (40), onze kandidaat voor het Ministerie van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid, was dé financiële man van de formatieonderhandelingen.  
 
Sigrid Kaag (55) wordt door D66 voorgedragen voor Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking. In 2013 werd ze benoemd tot Onder Secretaris-Generaal van de 
succesvolle VN-missie die de bekende chemische wapens in Syrië vernietigde. Kaag werkt nu 
namens de Verenigde Naties in Libanon. 
 
 De vierde en laatste D66-ministerskandidaat is huidig Kamerlid Ingrid van Engelshoven (51). 
Wij schuiven haar naar voren voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als 
wethouder in Den Haag maakte ze zich hard voor gelijke kansen in het onderwijs.  
 
Kandidaat-staatssecretarissen 
Naast vier ministers levert D66 ook twee staatssecretarissen.  
De eerste is Menno Snel (46), beoogd staatssecretaris voor het Ministerie van Financiën. Snel 
leerde het ministerie vroeg in zijn loopbaan van binnenuit kennen, werkte later als 
bewindvoerder voor het IMF, en staat nu aan het roer bij de Nederlandse Waterschapsbank. 
 
Onze eigen Stientje van Veldhoven (44) was jaren dé duurzame terriër van de Tweede 
Kamerfractie. Nu is ze kandidaat voor de functie van staatssecretaris van Infrastructuur. Twee 
keer werd Van Veldhoven uitgeroepen tot ‘groenste politicus van het jaar’.  
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