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Kompas Regiokrant

9 oktober 2012

Gemeenteraad
Dinsdag 6 november om 14.00 uur
Agenda
• Behandeling en vaststelling Programmabegroting 2013

Openbare ruimte
Uitgave: 41
Gemeente Landsmeer
Raadhuisstraat 1
1121 CX Landsmeer
Postbus 1, 1120 AA Landsmeer
T: (020) 48 77 111
F: (020) 48 26 091
E: gemeente@landsmeer.nl
I: www.landsmeer.nl

Openingstijden
Receptie
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur
07:30 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur
09:00 - 16:00 uur

Burgerservice
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
07:30 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur

P. Tange benoemd tot waarnemend
burgemeester Landsmeer
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland, de
heer J.W. Remkes, heeft na overleg met de fractievoorzitters van de
gemeente Landsmeer besloten de heer P.(Peter) C. Tange te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Landsmeer.
De huidige burgemeester, mevrouw mr. A.C. Nienhuis, heeft per 26
september 2012 besloten haar werkzaamheden als burgemeester
van de gemeente Landsmeer neer te leggen.
De heer Tange is sinds 2000 burgemeester van de gemeente Wormerland. Deze functie blijft hij vervullen naast zijn waarnemerschap in Landsmeer.
De waarnemend burgemeester treedt met ingang van 4 oktober
2012 in functie. Een eerste moment van evaluatie van de waarneming zal plaatsvinden in januari 2013. Gelet op de gemeentewettelijke procedure van burgemeester Nienhuis zal de heer Remkes
zich in januari 2013 in meer definitieve zin beraden op het waarnemerschap. De heer Tange zal in januari 2013 door middel van een
ambtsbericht aan de heer Remkes rapporteren over de bestuurscultuur (waaronder integriteitsaspecten) van Landsmeer.
De heer Tange is 60 jaar oud en lid van GroenLinks.

Burgerlijke stand

Gemeentewerf
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
13:00 - 16:00 uur
09:00 - 12:00 uur

Middelpunt: centrum
voor wonen, welzijn
en zorg
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur
Dr. M.L. Kingstraat 2
1121 CP Landsmeer
(020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

Huisvesting
Telefonisch spreekuur op:
Dinsdag
11:00 - 12:00 uur
Vrijdag
11:00 - 12:00 uur
T: (020) 48 77 111

Openbare Ruimte
Informatie en klachten:
Maandag t/m vrijdag:
09:00 - 11:00 uur
T: (020) 48 77 179

VROM
Voor het inzien van bestemmingsplannen en ter inzage
liggende bouwplannen kunt u
terecht in de inzageruimte. Voor
informatie of het maken van een
afspraak met een medewerker
Bouwzaken, T: (020) 4877166.
De afspraken worden gepland
tussen 9:00 en 11:00 uur.

Geboorte
3 oktober 2012
Ondertrouw
4 oktober 2012

Joël Darren, zoon van Jeffrey Schanzleh en
Elisabeth Cornelia de Waal
Hendrikus Veenendaal en Monique Ingeborg Hop

Publiekszaken
Doe maandagochtend mee met Sport-fit
voor 55+
Als u 55+ bent, kunt u ook elke maandag deelnemen aan de cursus
Sport-fit. Door deze lessen verbetert uw conditie, nemen uw geestelijke en lichamelijke weerstand toe en zult u minder last van stramme spieren hebben.
Iedereen kan meedoen met de lessen. Er worden verschillende
materialen gebruikt waardoor er veel mogelijkheden om te bewegen zijn. Ed van Cappellen, sportbegeleider bij Stichting Welsaen,
geeft de gymnastieklessen.
Waarom meedoen met de gymnastieklessen?
• omdat u actief wilt blijven en zo lang mogelijk zelfstandig wilt
functioneren
• omdat u een verkeerde houding wilt verbeteren of voorkomen
• omdat u zich kunt ontspannen door u in te spannen
• omdat nieuwe contacten te leggen
Kortom: redenen genoeg om elke week een uurtje te gymnastieken.
Waar?
Sporthal ICL, Marktplein 11 te Landsmeer
Wanneer?
Maandag van 11.15 tot 12.15 uur
Meer informatie
Wilt u meer weten of een proefles? Neem dan contact op met Ed van
Cappellen, telefoon (075) 670 29 02.

Omgevingsloket
Voor informatie, het maken van
een afspraak en het aanvragen
van een omgevingsvergunning
heeft de gemeente het omgevingsloket ingesteld.
U kunt contact opnemen met
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
uur, telefoon (020) 4877133.

VROM
Verleende vergunningen
Datum verz. Perceel
onderwerp
02 oktober 2012 Purmerland 101 oprichten woning
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van b en w. Wanneer bezwaar is
gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd
bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt het verzoek
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kennisgeving
Burgemeester en wethouders maken, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, bekend dat zij voornemens zijn een
omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen van een rijksmonument op het perceel Dorpsstraat 43 te Landsmeer.
Inzage: De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen met
ingang van woensdag 10 oktober 2012 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer.
Zienswijzen: Vóór afloop van bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk zienswijzen omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen. Tijdens bovengenoemde termijn bestaat tevens de mogelijkheid
tot het mondeling naar voren brengen van zienswijzen na telefonische
afspraak: (020) 4877166.

Openbare orde en veiligheid
Verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Datum verz Onderwerp
3 oktober 2012 Geluidsontheffing aan PV Ons Genoegen,
einde Riethalmweg op 9 november 2012
Bezwaar: Een belanghebbende kan bij een verleende vergunning
binnen zes weken na het verzenden daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Landsmeer. Wanneer bezwaar is gemaakt kan tevens een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank, afdeling bestuursrecht, postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
U kunt het verzoek voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Informatie: afdeling OOV.

Openbare vergaderingen
Besloten raadsvergadering
Woensdag 10 oktober om 20.00 uur

Extra openbare raadsvergadering

Rioleringswerkzaamheden Aalscholverstraat/
Scholeksterstraat en omgeving
Op maandag 8 oktober is het project vervanging riolering Aalscholverstraat-Scholeksterstraat te Landsmeer van start gegaan. Het project
duurt ongeveer 10 weken en is onderverdeeld in 5 fasen.
De eerste fase is de Talingweg (vanaf Pijlstaartweg tot aan Aalscholverstraat) en Aalscholverstraat (vanaf Talingweg tot aan Van Beekstraat).
In de periode van 8 oktober tot en met 24 oktober a.s. is in genoemde
straten geen doorgaand verkeer mogelijk.
Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte, telefoon (020) 4877111.

Besluitenlijst
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 25 september 2012 hebben
initiatiefnemers van de petitie steun aan de burgemeester, onder grote
publieke belangstelling, de resultaten van de petitie aan de raad aangeboden en de raad toegesproken.

Verkorte besluitenlijst raadsvergadering
van 25 september 2012
Het korte verslag van 11 juli en de korte verslagen van 18 juli zijn vastgesteld.
De gemeenteraad heeft zonder discussie de volgende besluiten genomen:
• Geen wensen of bedenkingen te hebben op de Koopovereenkomst
Luijendijk-Zuid en de opdracht bouw-, woonrijp maken en groen
Luijendijk-Zuid en geheimhouding op de koopovereenkomst Luijendijk-Zuid, het bouw- en woonrijp maken en de realisatie van kunstwerken en groenvoorzieningen Luijendijk-Zuid en de gedeeltelijke
beëindiging Koop- en Realisatieovereenkomst Luijendijk-Zuid te
leggen vanwege de economische, financiële belangen van de gemeente of derden en bedrijfsbelangen die vertrouwelijk zijn verstrekt door derden:
• De uitgangspuntennota voor het bestemmingsplan Zuideinde 69 is
vast gesteld en er is ingestemd met de start van de volgende fase in
de voorbereiding van bestemmingsplan Zuideinde 69
• De gemeenschappelijke regeling SPOOR-raad is vastgesteld
• In te stemmen met de jaarrekening 2011 en de begroting 2013 van
de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland.
• Om eenmalig € 50.000 aan de algemene reserve te onttrekken en dit
bedrag aan te wenden voor re-integratieactiviteiten voor WWB
gerechtigden.
• Het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2012 t/m 2021 is
vastgesteld.
• De begrotingswijzigingen behorend bij bovenstaande twee besluiten is vastgesteld.

Woensdag 10 oktober om 21.30 uur
In deze extra vergadering zal vastgesteld worden of er sprake is van een
verstoorde verhouding tussen de burgemeester en raad als bedoeld in
artikel 61b van de gemeentewet. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie op 13 september en conform artikel 61b, derde lid, van de
gemeentewet. De leden J.A. Brosse, B.H. van den Bos en M. van Campen-Richter hebben om deze reden schriftelijk om het uitschrijven van D66, PL, GL en het CDA hebben de volgende motie over de positie van
de raadsvergadering verzocht en conform artikel 17, tweede lid, van de burgemeester Nienhuis ingediend:
“De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 25 sepgemeentewet is deze extra vergadering uitgeschreven.
tember 2012, constaterende dat:
Commissie Grondgebied
• Burgemeester Nienhuis per 1 september 2011 in onze gemeente is
Dinsdag 16 oktober 2012 om 20.00 uur
benoemd nadat zij unaniem door de gemeenteraad op, eveneens
Agenda
unaniem advies van de vertrouwenscommissie, is voorgedragen.
• Vaststelling besluitenlijst 12 september 2012 (besluitvormend)
• Deze voordracht was gebaseerd op een unaniem door de gemeenteraad vastgesteld profiel.
• Ingekomen post: b. en w. besluitenlijsten 5 juli tot en met 9 oktober
2012
• Uit dit profiel onder meer het bevorderen van moderne bestuurlijke
verhoudingen (daarbij inbegrepen het dualisme) binnen de ge• Actualisering welstandsnota (adviserend)
meente en het vervullen van een voortrekkersrol bij het tot stand
• Evaluatie inrijverbod (bespreekpunt)
brengen van een Toekomstvisie voor Landsmeer als belangrijke
Commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
elementen voortvloeien.
Donderdag 18 oktober 2012 om 20:00
• Burgemeester Nienhuis daarmee voortvarend en overeenkomstig de
Agenda
intenties van de profielschets aan de slag is gegaan.
• Vaststelling besluitenlijst van 12 juli (besluitvormend)
• Blijkens de rapportages van de heren Leeuwe en Oppenhuis de Jong
• Ingekomen stukken: b. en w. besluitenlijsten 11 juli tot en met 9
de burgemeester bij het gestalte geven van de opdracht van de raad
oktober 2012
onvoldoende steun heeft gekregen.
• Brandbeveiligingsverordening 2012 (adviserend)
• De meerderheid van raad op 13 september 2012 voor een motie van
wantrouwen tegen de burgemeester heeft gestemd.
• Begroting 2013 (adviserend)
• Deze gang van zaken tot veel onrust heeft geleid onder de inwoners
Gemeenteraad
van de gemeente Landsmeer, uitmondend in het opstellen van een
Dinsdag 30 oktober om 20.00 uur
petitie waarin wordt gesteld dat de burgemeester moet blijven.
Agenda
• Deze petitie door een groot aantal inwoners van onze gemeente is
• Vaststelling korte verslagen 13 en 25 september 2012
ondertekend.
• Verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of • Inwoners ook op andere manieren aan hun ongenoegen over de
namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
gang van zaken uiting hebben gegeven.
regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
Overwegende dat:
de vergaderingen van deze bestuursorganen
• Gezien allerlei landelijke en regionale bestuurlijke ontwikkelingen de
• Actualisering welstandsnota
positie van Landsmeer als zelfstandige gemeente zeer kwetsbaar is
• Brandbeveiligingsverordening 2012
geworden.
• Uitbreiding uren griffier
• Vaststellen van de begrotingswijzigingen
>>> Lees verder op pagina 4
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• Deze gang van zaken tot veel onrust heeft geleid onder de inwoners van de gemeente Landsmeer, uitmondend in het opstellen van een petitie waarin wordt
gesteld dat de burgemeester moet blijven.
• Deze petitie in korte tijd door een groot aantal inwoners van onze gemeente is
ondertekend.
• Inwoners ook op andere manieren aan hun ongenoegen over de gang van zaken
uiting hebben gegeven.

• Het college de opdracht heeft om tot het eind van deze raadsperiode op een
zakelijke manier en in de geest van de op 11 juli 2012 vastgestelde intentieverkla• Het daarom van groot belang is dat de gemeenteraad de regie in handen heeft en
ring samen te werken.
houdt bij het uitzetten van lijnen naar de toekomst.
En gaat over tot de orde van de dag”
• Met het eventuele vertrek van de nog maar net benoemde burgemeester niet
De motie is na een hoofdelijke stemming verworpen met (6) stemmen van D66,
alleen dat proces ernstig wordt vertraagd maar dat er vooral ook een grote kans
CDA, PL, GL en de heer de Jong voor en (8) stemmen van de PvdA en de VVD (met
bestaat dat Landsmeer zijn toekomst niet meer in eigen hand heeft.
uitzondering van de heer de Jong) tegen.
• Landsmeer zich ook om die reden een voortijdige burgemeesterswissel niet kan
D66, PL, GL en het CDA hebben de volgende motie van wantrouwen tegen de wetpermitteren.
• De ontstane situatie in alle opzichten schadelijk is voor de gemeente Landsmeer. houders ingediend:
• Dit wordt onderstreept door de vanavond aan de raad aangeboden petitie en de “De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 25 september 2012,
andere ontvangen reacties.
constaterende dat:
• Blijkens het grote aantal ondertekenaars en de ontstane publieke discussie het
• De raad het college van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van de
vertrouwen in het openbaar bestuur van onze gemeente in geding is.
tussenrapportage van de heren Leeuwe en Oppenhuis de Jong heeft opgedragen
• Men van professionele bestuurders verwacht dat zij samenwerken en persoonlijstappen te zetten om tot een werkbare verhouding binnen het college te komen.
ke gevoelens daarbij opzij zetten.
• De burgemeester en beide wethouders in een gezamenlijke intentieverklaring
• Het college blijkens de eindrapportage van de heren Leeuwe en Oppenhuis de
d.d. 10 juli 2012 hebben verklaard zich in te willen spannen om te komen tot een
Jong niet conform de in de raadsvergadering van 11 juli 2012 vastgestelde intenonderling werkbare verhouding voor de resterende collegeperiode.
tieverklaring heeft gehandeld.
• Blijkens de eindrapportage van de heren Leeuwe en Oppenhuis de Jong het
• Het besluit van de raad van 13 september 2012 niet in overeenstemming is met
college desondanks niet in staat is gebleken de opdracht van de raad uit te voede conclusies van de heren Leeuwe en Oppenhuis de Jong.
ren.
>>> Vervolg van pagina 2

Spreekt uit dat:
• Het besluit om de motie van 13 september 2012 aan te nemen hierbij wordt
herroepen.
• Burgemeester Nienhuis alsnog in staat gesteld moet worden de haar door de
gemeenteraad gegeven opdracht uit te voeren.
• De raad haar daarbij volledig zal ondersteunen.

www.landsmeer.nl

• Blijkens genoemde rapportage beide wethouders geen redenen hebben gevonden tot het eind van deze raadsperiode het college “op de been te houden”.
• Het college daarmee niet conform de in de raadsvergadering van 11 juli 2012
vastgestelde intentieverklaring heeft gehandeld.
• De meerderheid van raad op 13 september 2012 voor een motie heeft gestemd
waarin wordt uitgesproken dat de raad geen vertrouwen meer heeft in het vermogen van de burgemeester om tot een oplossing te komen.
• De strekking van deze motie niet in overeenstemming is met de conclusies van de
heren Leeuwe en Oppenhuis de Jong.

Overwegende dat:
• De burgemeester vorig jaar unaniem door de raad is voorgedragen op grond van
een, eveneens unaniem, door raad vastgesteld profiel.
• De burgemeester getracht heeft om op daadkrachtige wijze invulling te geven
aan de haar door de gemeenteraad gegeven opdracht.
• het bevorderen van moderne bestuurlijke verhoudingen (daarbij inbegrepen het
dualisme) binnen de gemeente en het vervullen van een voortrekkersrol bij het
tot stand brengen van een Toekomstvisie voor Landsmeer als belangrijke elementen uit die opdracht voortvloeiden.
• De overige collegeleden daarmee kennelijk moeite hadden en hebben.
• Beide wethouders niet bereid of in staat zijn alsnog mee te werken aan het totstandkomen van werkbare verhoudingen binnen het college.
• Zij daarmee niet hebben gehandeld conform de in de raadsvergadering van 11
juli 2012 vastgestelde intentieverklaring.
• De ontstane situatie in alle opzichten schadelijk is voor de gemeente Landsmeer;
• Dit wordt onderstreept door de vanavond aan de raad aangeboden petitie en de
andere ontvangen reacties.
• Blijkens het grote aantal ondertekenaars en de ontstane publieke discussie het
vertrouwen in het openbaar bestuur van onze gemeente in geding is.
• Beide wethouders, ieder op eigen wijze, voor een belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor deze situatie.
• Beide wethouders niet meer geloofwaardig kunnen blijven functioneren.
Spreekt uit dat:
de gemeenteraad van Landsmeer geen vertrouwen meer heeft in de wethouders
Monteban en Prins. En gaat over tot de orde van de dag”
De motie is na een hoofdelijke stemming verworpen met (2) stemmen van M. de
Jong en Ivo van der Werk voor en (8) stemmen van de PvdA en de VVD (met uitzondering van de heer de Jong) tegen. D66, het CDA en PL waren afwezig bij de stemming, zij hadden voortijdig de raadsvergadering verlaten.
Landsmeer, 1 oktober 2012.

