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UIT DE
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Gemeente Landsmeer

Voorwoord
Voor u ligt ons collegeprogramma ‘Samen handen uit de mouwen’. Dit is een uitwerking is van het raadsprogramma ‘Samen verder’.

Trots op Landsmeer
Landsmeer is een prachtige gemeente. In de omnibusenquête
die elke twee jaar wordt gehouden, spreken veel inwoners en
ondernemers hun waardering uit over de gemeente Landsmeer. Zo
krijgt de Landsmeer als plaats om in te leven het rapportcijfer 8,1. Wij
begrijpen dat helemaal! Landsmeer is een gemeente met prachtig
groen, veel water en een landelijk karakter, dicht bij de stad. En ook
een gemeenschap met een bruisend verenigingsleven. Daar zijn wij
trots op!

Nog aantrekkelijker

identiteit en kwaliteit van dienstverlening. Uiteraard gaan we met u in
gesprek hierover.

Naar buiten en aan de slag
Wij gaan naar buiten om met u in gesprek te gaan. We zoeken
partnerschap waar mogelijk. We staan open voor uw initiatieven. Het
gaat immers om uw leefomgeving, uw belang. Daarbij komt dat de
tijd van dikke documenten schrijven voorbij is. We steken samen de
handen uit de mouwen. Het is tijd voor doen. Doet u mee? We gaan
aan de slag!

Samen met u maken we de gemeente nóg aantrekkelijker,
zoals met een terras aan De Breek, met het opknappen van de
speelplaatsen en met het levendiger maken van het Sportpark. In ons
collegeprogramma staat wat we nog meer doen om Landsmeer, Den
Ilp en Purmerland aantrekkelijk te laten blijven en nog aantrekkelijker
te laten worden.

Samen staan we sterk
We staan aan de vooravond van een belangrijke beslissing over de
toekomst van de gemeente. We willen de krachten van verschillende
gemeenten bundelen met een bestuurlijke fusie en vragen andere
gemeenten om daaraan mee te doen. Dit is nodig, want samen staan
we sterk. En tegelijkertijd maken wij ons sterk voor behoud van eigen
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Dit collegeprogramma ‘Samen handen uit de mouwen’ 2018-2022
bestaat uit twee delen: het collegeprogramma en de collegeagenda. Het
collegeprogramma beschrijft de ambities van het college voor de komende
vier jaar. Hierin staat wat we willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Het
tweede deel, de collegeagenda, is een meer gedetailleerde vertaling van het
programma in resultaten, financiële consequenties en de planning voor de
komende jaren.

‘Op weg naar een
bestuurlijke fusie’
In 2018 neemt de gemeenteraad een besluit over een
bestuurlijke fusie. Een fusie is nodig vanwege de vele
taken die de gemeente er de afgelopen jaren bij heeft
gekregen. Door bestuurlijk samen te werken, wordt
de slagkracht van het bestuur versterkt en ontstaat
een robuuste organisatie die zowel kwantitatief als
kwalitatief klaar is voor de toekomst.
De Provincie Noord-Holland maakt zich sterk voor
bestuurlijke fusie in de regio Zaanstreek-Waterland en
volgt de bestuurlijke ontwikkelingen nauwgezet. Het
college van Landsmeer richt zich op de samenwerking
met Edam-Volendam en Waterland. Het college
acht het belangrijk dat de beoogde partners
zoveel mogelijk met elkaar optrekken richting een
gezamenlijk fusiebesluit.
Na het gezamenlijke fusiebesluit start de Arhiprocedure (Wet algemene regels herindeling). Een
Arhi-procedure duurt minstens twee jaar. In die
periode werken we aan een besturingsfilosofie
en inrichting van een nieuwe organisatie. Hierbij
betrekken we raden, inwoners, ondernemers,
verenigingen en ambtelijke organisaties.

Dienstverlening: 				
we zijn er voor u!
Met moderne technieken maken we het u makkelijker om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen of in contact met ons te komen. We
schrijven begrijpelijke brieven en zijn bereikbaar via social media en
WhatsApp.
Dit doen we ook voor de financiële producten van de gemeente. We
digitaliseren de producten van de Planning- & Control-cyclus, hierdoor
neemt ook de leesbaarheid toe.

‘Landelijke samenwerking
Interbestuurlijk
Programma (IBP)‘
Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de
transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het
verminderen van het aantal mensen met problematische schulden. Het Rijk,
de provincies, de waterschappen en de gemeenten gaan gezamenlijk deze
maatschappelijke opgaven aanpakken. Wat dit concreet betekent voor onze
gemeente wordt in 2018 duidelijk. We koppelen de resultaten terug aan de
raad.

‘Werken vanuit een brede blik’
We hebben een viertal projecten benoemd, die een integrale aanpak
vragen. Dit zijn projecten waar verschillende beleidsterreinen bij
elkaar samen komen.

Nieuwe Gouw
(Havezathe)
Omgevingswet
De Omgevingswet treedt in
2021 in werking. Voor die tijd
gaan we op zoek naar nieuwe
manieren van werken. Ook gaan
we de werkwijze (cultuur) van
de gemeente veranderen. U, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vragen
we om suggesties. De Omgevingsvisie is de basis waarop de
gemeenteraad de langetermijnvisie op wonen, vervoer, veiligheid en inrichting van straten en
pleinen inhoud geeft.

Bij het opknappen van de openbare ruimte in de wijk Nieuwe
Gouw (Havezathe) doen we
ervaring op met het werken in
geest van de Omgevingswet.
We kiezen voor een gezamenlijke aanpak met inbreng van u.
We voeren niet alleen het normale onderhoud uit, maar kijken
samen met inwoners en ondernemers hoe we de wijk aantrekkelijker kunnen maken. We
denken zelf daarbij aan spelen,
veiligheid en ontmoeten, maar
misschien heeft u er andere
ideeën over. We zijn benieuwd!

Het Lint
We willen op een creatieve en
innovatieve manier naar Het
Lint kijken. Een denktank met inwoners, ondernemers, externe
deskundigen en andere geïnteresseerden gaat vrijuit nadenken over mogelijkheden met
betrekking tot Het Lint. Voor ons
zijn belangrijke thema’s: mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid in
brede zin, economie, recreatie
en toerisme. De denktank is een
experiment. Dit betekent dat op
voorhand niet bekend is waar
deze werkwijze toe zal leiden.

Zorg en veiligheid
Een integrale aanpak is nodig op
de beleidsterreinen zorg en veiligheid. We werken met een integrale aanpak van preventie én
repressie, waarbij we problemen
vroegtijdig willen signaleren en
handhaven als dat nodig is. Dit
houdt onder meer in dat we met
een brede blik naar problemen
kijken, samen met alle partners.

‘Landsmeer als groene
kracht’
Duurzaamheid is één van de grote speerpunten voor de komende
jaren. De Duurzaamheidsvisie 2018-2024 vertalen we naar concrete
acties. De duurzaamheidsambities overstijgen de gemeentegrenzen;
Landsmeer kan het niet alleen doen. Samen met bewoners, bedrijven
en met de regio zetten we in op een duurzamere samenleving.
Duurzaamheid moet hierbij niet een losstaand beleidsonderwerp
worden, maar de kern van alles wat de gemeente doet. Alleen op
deze manier kunnen de ambities van een duurzame samenleving
verwezenlijkt worden.
Belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsvisie is de energietransitie.
De energietransitie gaat over het zelf opwekken van elektriciteit en de
overgang van aardgas naar een alternatieve warmtebron. Samen met
de regio onderzoeken we welke mogelijkheden hier voor Landsmeer
liggen, en hoe wij het besef van de noodzaak voor deze transitie nu al
kunnen overbrengen op de inwoners en bedrijven in de gemeente.

‘Integrale aanpak
handhaving en
veiligheid centraal’
Zowel lokaal als regionaal zetten we in op bestrijding van ondermijning door georganiseerde criminaliteit. Dit is een maatschappelijk
probleem. Ook het lokaal bestuur en de ambtelijke organisatie krijgen mogelijk ermee te maken. We brengen daarom de risico’s in
beeld en zorgen er voor dat de thema’s integriteit en ondermijning
regelmatig onder de aandacht blijven door voorlichting aan het
lokaal bestuur en ambtelijke organisatie.
Om te voorkomen dat criminelen een vergunning kunnen krijgen,
wordt een BIBOB-toets uitgevoerd (BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het
college wenst tijdig uit te sluiten dat onbedoeld personen die zich
bezig houden met criminele praktijken, worden gefaciliteerd.
De gemeente treedt onder andere samen met politie en Openbaar Ministerie op tegen drugshandel. Zij voeren de strafrechtelijke
aanpak uit, de gemeente de bestuurlijke aanpak. We stellen Damoclesbeleid op, zodat de burgemeester een pand kan sluiten als daar
drugs zijn aangetroffen.
Handhaving vindt plaats nadat een casus integraal is bekeken. Dit
houdt in dat we met verschillende specialisten – zowel intern als
extern - naar een kwestie kijken om daadkrachtig en efficiënt een
oplossing te kunnen bieden.

‘Iedereen doet mee’
Een nieuwe fase in het sociaal domein breekt aan, nu de
decentralisaties in het sociaal domein volledig zijn geland. Het is tijd
voor een verdere transformatie, waarbij (nog meer) integraal werken,
maatwerk en preventie de sleutelwoorden zijn. We richten ons op alle
verschillende doelgroepen. De centrale doelstelling is: “iedereen doet
mee’.
Begeleiding naar werk voor iedereen die dat kan, blijft een belangrijk
onderdeel van de ambities. De lokale jobcoach is van grote
meerwaarde voor het realiseren ervan. Een andere belangrijke
doelstelling is het bestrijden van eenzaamheid onder de verschillende
leeftijdsgroepen.
De verschillende doelstellingen en de activiteiten die het college de
komende jaren gaat uitvoeren in het sociaal domein, beschrijven
we in een nieuw meerjarenplan. Inwoners en partners betrekken we
nadrukkelijk bij het opstellen ervan.
Sport en cultuur deelname zijn heel belangrijk, als waarde op zich zelf
én als de pijlers voor onze dorpsgemeenschap. We stellen in 2018 een
denktank in met de vraag om het culturele landschap en de wensen
en behoeften op cultuurgebied te verkennen. Als blijkt dat een lokaal
cultuurbeleid wenselijk is, dan stellen we dat samen met de culturele
verenigingen en ondernemers op. Op sportgebied zetten we de
goede samenwerking met de sportadviesraad de komende periode
graag voort.

‘Prettig wonen in
Landsmeer’
De gemeenteraad heeft een mobiliteitsvisie en woonvisie vastgesteld.
We geven de komende jaren invulling hieraan door het uitvoeren van
diverse projecten. De effecten van de projecten worden geëvalueerd,
en het programma kan worden aangepast aan de resultaten en
nieuwe inzichten. Bij de uitvoering van de woonvisie verkennen we
onder meer de mogelijkheden om Landsmeerse woningzoekenden
of specifieke doelgroepen voorrang te verlenen, zonder daarmee
in strijd te handelen met wet- en regelgeving. Bij de uitvoering van
de mobiliteitsvisie pakken we onder meer thema’s als de inrichting
van Het Lint, veiligheid van de fietsroutes en het aanpakken
van de entree van Landsmeer / kruising IJdoornlaan-ZuideindeScheepsbouwersweg aan.
We zetten in op versterking van de lokale identiteit en ondersteuning
van het behoud van het dorpskarakter. In dat kader komen we
met een bespreeknotitie over het monumentenbeleid voor de
gemeenteraad.
Het huidige Groenbeleidsplan loopt tot en met 2018. Samen met
inwoners, verenigingen en ondernemers stellen we een nieuw
Groenbeleidsplan op, waarin ruimte is voor maatschappelijke
ontwikkelingen zoals proefprojecten bij het zelfbeheer van de groene
ruimte.

‘Samen met
ondernemers en
regio aan de slag met
economie, recreatie en
toerisme’
Om de lokale ondernemers te ondersteunen onderzoeken we
de mogelijkheden om de combinatie van wonen en werken te
faciliteren.
Voor recreatie en toerisme is het Platform Recreatie en Toerisme
opgezet dat we verder willen uitbouwen. Er zijn gesprekken gaande
met een ondernemer die een hotel wil vestigen aan de A10.
Daarnaast is een landelijke trend dat verhuur via airbnb groeit. Dit kan
ongewenste effecten hebben. De Metropoolregio Amsterdam stelt
hiervoor spelregels op. Deze vullen we aan met eigen Landsmeerse
spelregels voor Bed & Breakfasts.
Op het gebied van recreatie en toerisme zoekt het college de
samenwerking met de regio om concreet werk te maken van
Landsmeerpromotie, ecotoerisme, en natuur-, fiets- en waterrecreatie.
Het college doet mee aan projecten uit de MRA-agenda Toerisme die
relevant zijn voor Landsmeer.

Hoe gaan we het bereiken
‘Op samenwerkingsgerichte werkwijze’
Samenwerking is een rode draad voor de werkwijze van het college. We zoeken de samenwerking met …
..de inwoners, ondernemers en verenigingen. Het gaat immers
om hun leefomgeving of hun belang. We laten ons bijstaan door
klankbordgroepen en een aantal denktanks met deskundigen,
betrokkenen en overige geïnteresseerden. Daarnaast staan we open
voor nieuwe vormen van samenwerking, zoals werkateliers en cocreatie. Het college gaat zelf de drie kernen in om in gesprek te gaan
met inwoners, ondernemers en verenigingen over thema’s die voor
hen belangrijk zijn.
..de raad. Bij het opstellen en uitvoeren van de verschillende
visiedocumenten en het raadsprogramma gaat het college vroegtijdig
met de raad in gesprek. Voorafgaand aan formele beslismomenten
nemen we de raad mee in de verschillende stadia van besluitvorming,
waarbij we zoeken naar verschillende werkvormen voor de dialoog.
..de partners. Als gemeente kunnen we niet zelfstandig alle
problemen oplossen en kansen aangrijpen. We werken nauw samen
met onze vele partners op het gebied van welzijn, zorg, milieu en
veiligheid.
..de regio. We willen de positie van Landsmeer in de regio versterken.
De belangen van onze inwoners en ondernemers worden niet alleen
binnen onze gemeentegrenzen behartigd, maar ook daarbuiten.

Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, recreatie en toerisme, zorg en
veiligheid. Een redelijk deel van de begroting (1,2 miljoen) wordt
besteed aan regionale samenwerkingsverbanden. Het college zoekt
nadrukkelijk de samenwerking met de gemeenten Edam-Volendam
en Waterland zodat we elkaar versterken en regionaal krachtiger zijn.
We willen samen optrekken met de regiogemeenten om de regio
Zaanstreek-Waterland meer op de kaart te zetten. Het behoort in de
regio immers te gaan om gezamenlijke belangen.

Participatie
Inwoners willen meer zeggenschap over hun eigen leefomgeving en de gemeente maakt dit mogelijk.
Participatie betekent letterlijk: deelnemen. In dit collegeprogramma loopt participatie als een rode draad door alles heen.
Inwoners, ondernemers en verenigingen maken samen met ons
de gemeente Landsmeer nog mooier. We spreken elkaar in het
dorp, bij evenementen, in denktanks, bij werkateliers, in klankbordgroepsessies, online en bij nog vele andere gelegenheden.
Dit alles afgestemd op de Landsmeerse maat.
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Wethouder Quakernaat (1e loco-burgemeester)

Burgemeester Anne Lize E.C. van der Stoel
Openbare Orde & Veiligheid/Integrale
Veiligheid

•

Ruimtelijke Ordening

•

Grondzaken en Vastgoed

•

Integrale Handhaving

•

Sportaccommodaties

•

Integriteit

•

Openbaar Groen

•

Bestuursstijl, Bestuurlijke coördinatie en
Juridische zaken

•

Onderhoud Wegen, Water en Riolering

•

Organisatie en Dienstverlening

•

Bouwzaken

•

Communicatie en Participatie

•

Wonen

•

Regionale Samenwerking / Coördinatie
Metropool Regio Amsterdam

•

Monumentenzorg

•

Economie, recreatie en toerisme

•

Financiën

•

Projecten: Bestuurlijke toekomst
Toekomstvisie
Dienstverleningsprogramma 2020 		
en organisatieontwikkeling

Wethouder M. (Mandy) Elfferich (2e loco-burgemeester)

Projecten: ICT infrastructuur
Terras aan de Breek
Hotel A10
Vereveningscommissie Baanstede
Gemeentesecretaris Paul Menting

•

Sport en sportvelden

Secretaris college van B&W

•

Cultuur

•

Directeur van de ambtelijke organisatie

•

Jeugd, jongeren en jeugdzorg

•

1e adviseur van het College

•

Volksgezondheid

•

Bestuurder voor de Ondernemingsraad

•

Zorg en Welzijn

•

Onderwijs en Passend onderwijs

•

Werk en Inkomen / Participatiewet

•

Mobiliteit

•

Milieu en Duurzaamheid

•

Afvalverwerking en Reiniging

Projecten: Project opvang jongeren
Sportpark
Speelplaatsen

‘Samen sterk, een
robuuste organisatie’
De opgave waar de gemeentelijke organisatie voor staat is al langere
tijd groot. Er zijn en er komen nieuwe taken en ontwikkelingen op de
gemeente af, zoals het eerder genoemde IBP en de Omgevingswet.
Daarnaast moeten de eerder ingezette ontwikkelingen als de transitie
in het sociaal domein worden geborgd. De samenwerking met
Waterland en Edam-Volendam wordt verder geïntensiveerd en de
uitvoering van dit collegeprogramma vraagt veel inzet. En dit naast
de overige taken. De ambtelijke organisatie dient nog sterker en
wendbaarder te worden. Om de ambtelijke capaciteit af te stemmen
op deze opgaven, meer robuust te maken en meer voor te bereiden
op de nabije toekomst is een stevige investering in de ambtelijke
capaciteit nodig.

En nu aan de slag!
Het is tijd voor actie. We steken de handen uit de
mouwen en gaan aan de slag!
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