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Rond de Raad door Mandy Oud 
 
In de vorige Groene Landsmeerder schreef ik over turbulentie in de raad. In de 
afgelopen maand is de storm nog niet gaan liggen. De discussie over het proces van 
collegevorming ging vrolijk door, waarbij het vooral bleef gaan om de vraag of het 
college uit twee of drie wethouders zou moeten bestaan. Uiteindelijk stemde een 
grote meerderheid van de raad in met een college van twee wethouders, onder de 
voorwaarde dat het raadsprogramma jaarlijks geëvalueerd wordt. Groen Links had nog 
steeds bezwaren tegen de openbaarheid van de sollicitatieprocedure, maar vond 
daarbij geen gehoor bij de andere partijen. En zo geschiedde het dat op 17 mei jl. 
openbare pitches werden gehouden voor de voltallige raad en een volle publieke 
tribune.  
 
Ondergetekende was kandidaat namens D66. Voor sommigen bleek dit als een konijn 
uit de hoge hoed te komen. Dit had vooral te maken met het feit dat mijn naam tot 
voor kort niet heel expliciet is genoemd als het ging over wethouders. Wel is in de 
aanloop naar de verkiezingen en ook daarna,  door D66 enkele malen bericht over 
meerdere potentiële kandidaten in ons midden. Pas nadat het proces van 
collegevorming duidelijk was, is door de fractie een besluit genomen over de 
uiteindelijke kandidaat.  
 
En zo zat ik kort daarop samen met Richard Quakernaat in een apart kamertje te 
wachten terwijl Jaap Goede, de kandidaat van Lokaal Landsmeer, in een volle raadszaal 
onder vuur werd genomen. Niet voor niets werd deze gang van zaken in de kranten 
ook wel aangeduid als “So you can think you can wethouder” en “Landsmeers next 
Top-wethouders doen auditie”. De week ervoor had ik zelf nog in de raad betoogd dat 
een wethouder communicatief moet zijn ingesteld en dat openbare pitches, waarbij de 
kandidaten ook vragen vanuit het publiek zou moeten beantwoorden, een goede test 
zou zijn. Helaas kwamen die vragen uit het publiek er niet, maar van de raadsleden des 
te meer. Er werden inhoudelijke vragen gesteld, maar (uiteraard) ook vragen ten 
aanzien van de rol als wethouder en – in mijn geval – versus de rol als raadslid. Goed 
om daar over en weer over na te denken en scherp op te zijn, nu in het 
raadsprogramma is vastgelegd dat de politieke kleur van de wethouders er niet toe 
doet. Persoonlijk bekroop mij wel het gevoel dat er misschien nog wat opheldering 
nodig is ter zake de taak van de wethouder; in het bijzonder met betrekking tot het 
dienen van het algemeen belang en niet  van degenen die hij of zij toevallig kent. Een 
dergelijke veronderstelling leek namelijk een tikkeltje in de vragen van Lokaal 
Landsmeer en de pitch van diens wethouderskandidaat besloten te liggen. 
 
Op 22 mei jl. werd tijdens de raadsvergadering gestemd over de wethouders. Met een 
belangrijke meerderheid zijn daarbij Richard Quakernaat en mijn persoon gekozen tot 
wethouder. Na ruim 12 jaar in de advocatuur te hebben gewerkt, betekent dat voor mij 
een hele nieuwe stap en politieke rol. Tel daarbij op een nieuwe raad, met maar liefst 11 
verse raadsleden. Het zal hoe dan ook een spannende en leerzame periode worden, 
waarin bovendien ook veel op inhoudelijk vlak moet gebeuren. Ik kijk er naar uit. 
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In Memoriam Nico Boerma 
 
Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van onze voorzitter van 
D66 afdeling Landsmeer/Oostzaan: 
 

Nico Boerma 
 

Nico is sinds 2003 een zeer bevlogen lid geweest van D66, tevens voorzitter van 
het bestuur de afdeling  Landsmeer/Oostzaan, actief raadslid in Landsmeer in de 
periode 2014-2018, voorheen lid van de commissie grondgebied en voorzitter 
van de monumentencommissie. Zijn ziekte weerhield hem er niet van om tot het 
allerlaatste moment grote betrokkenheid te blijven tonen voor ontwikkelingen 
in Landsmeer. Met name voor de historie en de monumenten van ons dorp 
heeft hij zich sterk gemaakt. Nico bezat veel kennis en wist zijn betoog altijd 
rustig en met de nodige humor, naar voren te brengen. Zijn passie heeft ons 
geïnspireerd dit beleid voort te zetten. 
Wij missen in hem een bijzonder, gedreven mens en wensen zijn vrouw Truus, 
kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte in de komende tijd. 
 
Bestuur en fractie van de afdeling D66 Landsmeer 
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Andere tijden door Arnold Elfferich 
 
Sinds een maand ben ik geen raadslid meer. Na zo’n 23 jaar is dat wel even wennen, maar 
het zwarte gat waarvoor mijn fractie mij dacht te behoeden met een Museum Jaarkaart 
heb ik nog niet waargenomen. Het is eigenlijk wel rustig om eens niet over van alles en 
nog wat een mening te hoeven hebben. Kennelijk kan ik goed ‘los laten’ zoals dat 
tegenwoordig schijnt te moeten heten. 
 
Natuurlijk heb ik met belangstelling de coalitiebesprekingen en daaropvolgende 
schermutselingen over het aantal wethouders en hoe die benoemd zouden moeten 
worden gevolgd. Terecht dat daarbij is uitgegaan van het gegeven dat de raad de 
wethouders benoemt en dat niet in achterkamertjes wordt geregeld van welke partij de 
wethouders afkomstig zouden zijn. Er is immers een vrijwel raadsbreed programma tot 
stand gebracht (alleen de PvdA denkt zich beter te kunnen profileren door dat niet te 
onderschrijven) dus de politieke kleur van de wethouders is in zo’n situatie niet 
belangrijk. Net als in de afgelopen periode gaat het om wethouders van en voor de hele 
raad, en niet namens een partij. 
 
Nieuw was de min of meer openbare sollicitatieprocedure. Het was geen open procedure 
waarin iedere Landsmeerder (of desnoods ook niet-Landsmeerder) kon solliciteren. 
Misschien iets voor een volgenden keer? Thans was er voor gekozen dat iedere fractie 
een kandidaat naar voren kon schuiven. Helaas hebben slechts drie fracties (D66, Lokaal 
Landsmeer en VVD) die handschoen opgepakt. Met name van GroenLinks zou men toch 
ook een kandidaat hebben verwacht. Maar daar werd als bezwaar tegen de procedure 
aangevoerd dat goede kandidaten huiverig zouden zijn om zich in het openbaar te 
kandideren. Als wethouder ben je sowieso een redelijk kwetsbare figuur: je bent 
voortdurend afhankelijk van het vertrouwen van de raad, van de inzet van de 
ambtenaren, de ruimte die mede collegeleden je bieden en het gegeven dat je in de ogen 
van ‘de burgers’ voornamelijk het verkeerde doet. Je kunt je dan afvragen of iemand die 
al huiverig is in het openbaar te solliciteren wel geschikt is voor het ambt. 
 
Afin, ze zijn eruit en vanaf 31 mei heeft Landsmeer weer een College van Burgemeester en 
Wethouders èn een vrijwel geheel vernieuwde gemeenteraad. Veel ervaring is daar 
verdwenen. Dat kan nog tot verrassende taferelen gaan leiden. Strikt theoretisch zou ik 
nog in de raad kunnen komen. Maar nu een naast familielid wethouder is geworden kan 
die theorie geen praktijk meer worden. Het is immers in strijd met codes van integriteit en 
politiek fatsoen en dus onwenselijk dat het controlerende werk van een raadslid in de war 
kan raken met de familieverhoudingen (die nu gelukkig nog goed zijn). 
 
Kortom, aan mijn lokale politieke bestaan is nu echt en definitief een eind gekomen. Want 
ook bij informeel meedraaien in de fractie zou naar mijn gevoel de schoen kunnen gaan 
wringen. Ik blijf dus van mijn rust genieten. En ter geruststelling voor mensen die uit de 
gekozen  formulering iets dachten te kunnen afleiden: ik heb geen provinciale, landelijke 
of Europese ambities. 
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Voorstel D66 meldingsplicht discriminatie arbeidsmarkt aangenomen  

 

D66-Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg heeft samen met het CDA een voorstel 

ingediend om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 
Van Weyenberg: “Discriminerende verzoeken aan uitzendbedrijven zijn een hardnekkig 

probleem. Als werkgevers bijvoorbeeld aangeven: ik wil alleen maar mensen met een bepaalde 

afkomst, komt de groep die benadeeld wordt niet in beeld en kan daardoor ook geen melding 

doen van discriminatie. Het mag nooit uitmaken waar je vandaan komt, wat je geslacht is, van 

wie je houdt of wie je bent, D66 wil gelijke kansen op de werkvloer!” 
 

Meldingsplicht uitzendbureaus 
 

Daarom heeft Van Weyenberg samen met Peters een voorstel ingediend om een 
meldingsplicht voor uitzendbureaus een plek te laten krijgen in het actieplan 
arbeidsdiscriminatie. Als zij discriminerende verzoeken melden kan de Inspectie SZW daar mee 
aan de slag. De Inspectie kan niet handhaven op individuele gevallen, maar wel op het voeren 
van antidiscriminatiebeleid. 
 

 
Nieuwe Europese privacywet AVG van groot belang 
 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat 
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie 
(EU). D66-Kamerlid Kees Verhoeven noemt de invoering van de AVG van groot belang. 
 Hoe meer bedrijven over ons weten, hoe meer zij aan onze gegevens kunnen verdienen en 
hoe minder van onze privacy er overblijft. De privacyregels waar bedrijven vóór de nieuwe 
Europese privacywet aan moesten voldoen, stammen uit 1995. Door snelle technologische 
ontwikkelingen en de behoefte van mensen aan controle over hun gegevens, zijn nieuwe 
regels noodzakelijk. Daarom vindt D66 het van groot belang dat de AVG er nu is en zorgvuldig 
wordt uitgevoerd.  
 
(bron van beide berichten: D66.nl) 
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