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23 oktober 2012
• Constateert het onvermogen van het College om tot onderling werkbare
verhoudingen te komen.

• Stelt op grond van het voornoemde rapportage en de voornoemde verkla-

VROM

Uitgave: 43
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

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

Aangevraagde vergunningen

Gemeenteraad

Datum ontv. perceel
onderwerp
13 oktober 2012 Rondebreek 206 plaatsen dakkapel voorzijde
Inzage: De aanvragen liggen twee weken ter inzage. 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, telefoon: (020) 4877166
(de afspraken worden gepland tussen 9 en 11 uur). Het indienen van
een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk.

woensdag 31 oktober om 20.00 uur
Agenda
• vaststelling korte verslagen 13 en 25 september 2012
• verslaglegging van vertegenwoordigers door de raad aangewezen of
• namens de raad in besturen of commissies van gemeenschappelijke
• regelingen, stichtingen en dergelijke. Als ook de voorbereiding van
• de vergaderingen van deze bestuursorganen
• actualisering welstandsnota
• brandbeveiligingsverordening 2012
• uitbreiding uren griffier
• vaststellen van de begrotingswijzigingen

Openbare ruimte
Start reconstructie Poortwachtersweg

dinsdag 6 november om 14.00 uur
Op 22 oktober 2012 is het werk om de Poortwachtersweg en aangrenAgenda
zende plantsoenen ongeveer 20 cm op te hogen gestart. Het werk
• behandeling en vaststelling Programmabegroting 2013
duurt tot half november. De bewoners van de Poortwachtersweg zijn
per brief geïnformeerd.

Besluitenlijst

Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Floris Infra uit Wormer. Het
wordt namens de gemeente begeleid door de heren J. Wezel Verkorte besluitenlijst
(projectleider) en H. Heinen (toezichthouder). De aannemer streeft er extra openbare raadsvergadering 10 oktober 2012
vanzelfsprekend naar om overlast voor bewoners zo veel mogelijk te De gemeenteraad heeft op 10 oktober een extra openbare raadsvergadering
beperken. Desalniettemin kunt u enige hinder ervaren.
gehouden om vast te stellen of er sprake is van een verstoorde verhouding
De ophoging maakt deel uit van het jaarlijkse gemeentelijke onder- tussen de burgemeester en raad als bedoeld in artikel 61b van de Gemeentehoud aan straten en paden en is bedoeld om de leefomgeving te ver- wet. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie op 13 september en
conform artikel 61b, derde lid, van de gemeentewet.
beteren.

Middelpunt: centrum
voor wonen, welzijn
en zorg

Planning
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd, zodat delen van de Poortwachterweg voor de nood- en hulpdiensten bereikbaar blijven. Overige
voertuigen hebben geen toegang tot het werkgebied. Hebt u verhuisof verbouwplannen in deze periode? Neem dan contact op met de
toezichthouder van de gemeente.

maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur

Overmacht of weersomstandigheden kunnen de planning beïnvloeden.

Dr. M.L. Kingstraat 2
1121 CP Landsmeer
(020) 4877124
middelpunt@landsmeer.nl

Toegankelijkheid school
De school is tijdens de uitvoeringsperiode voor auto’s niet bereikbaar
via de Poortwachtersweg. U kunt de school bereiken via Duinkerker en
’t Plankenpad. Voor fietsers en voetgangers blijft de route over de brug
vanaf de Herculesweg toegankelijk, maar houd wel rekening met
oponthoud. De fietsenrekken voor de school worden tijdelijk verplaatst
naar het plantsoen voor Bierstalpad 5 tot en met 13.

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

Parkeren
Tijdens de werkzaamheden mag u niet in het werkgebied parkeren. U
kunt uw voertuig elders in de wijk parkeren.
Vragen
Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de
toezichthouder namens de gemeente, Harm Heinen, telefoon: (020)
4877111.

VROM

Controle openbare verlichting

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.

Op maandag 29 oktober aanstaande repareert de
gemeente defecte openbare verlichting. Wilt u defecte
straatlantaarns in uw straat of buurt voor die tijd doorgeven? Geef bij voorkeur adres en het nummer dat op
de lichtmast staat door. U kunt elke werkdag tussen
9.00 en 11.00 uur bellen met de afdeling Openbare
Ruimte, telefoon (020) 4877179.

Omgevingsloket

Openbare orde en veiligheid

Voor informatie, het maken van
een afspraak en het aanvragen Verleende vergunningen op grond van de
van een omgevingsvergunning Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
heeft de gemeente het omge- Datum verz. Onderwerp
vingsloket ingesteld.
23 oktober 2012 Geluidsontheffing aan Café de Driesprong op 26 &
U kunt contact opnemen met
28 oktober, 30 november, 14 & 28 december 2012
een medewerker tijdens het
telefonische spreekuur op maandag t/m vrijdag van 09:00-12:00
Opbrengst collecte Nierstichting
uur, telefoon (020) 4877133.
De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting bedraagt € 2.958,25.

Meer informatie?
www.landsmeer.nl

Openbare vergaderingen

Hartelijk dank voor uw gift.

Dhr. A.S. Bosch van Positief Landsmeer, dhr R.C. Quakernaat en mw. T.W.H.
van Mil van de VVD zijn toegelaten, beëdigd en geïnstalleerd als raadslid van
de gemeente Landsmeer.
De volgende motie is ingediend door de leden van de PvdA en mw. Van
Campen-Richter en dhr. Leenders van de VVD:
“De raad van Landsmeer in vergadering bijeen op 10 oktober 2012
• Gelezen de profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester van
Landsmeer in het bijzonder de eis dat de nieuwe burgemeester een
bruggenbouwer moet zijn.
• Gelezen de tussenrapportage van de heren Leeuwe en Oppenhuis-De
Jong in het bijzonder de bevindingen aan het adres van de burgemeester
dat bij het optreden naar buiten van de burgemeester er sprake is geweest van onvoldoende gevoel voor politieke verhoudingen en haar
politieke kleur haar parten heeft gespeeld hetgeen contraproductief heeft
gewerkt en zij daardoor niet aan het vereiste “boven de partijen staan”
van de profielschets voldoet. Dit wordt bevestigd in de tussenrapportage
van de heren Leeuwe en Opperhuis de Jong.
• De burgemeester zich onvoldoende heeft gerealiseerd dat de start in een
college en ook in de gemeenteraad niet alleen enthousiasme maar ook
kennis van zaken in brede zin vordert en dat zij geen geduld, rust, bezonnenheid, overtuigingskracht of voorzittersoverwicht heeft getoond en
daarom de afgelopen tijd daarin niet heeft kunnen bijsturen.
• Beide wethouders ter uitvoering van het raadsprogramma op diverse
zware dossiers voortgang hebben geboekt die niet in gevaar mag worden
gebracht en bewaard moet blijven en die aan de raad ter goedkeuring zijn
voorgelegd.
• Gelezen de intentieverklaring van het college van BenW ten behoeve van
de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2012 waarin afspraken staan
om te komen tot onderling werkbare verhoudingen voor de resterende
collegeperiode.
• Genoemde rapporteurs stellen met verbazing en teleurstelling vast dat
deze intentie zo moeilijk operationeel kon worden gemaakt.
• Gelezen de eindrapportage van de heren Leeuwe en Oppenhuis-De Jong,
in het bijzonder de opmerkingen over een vertrouwensbreuk tussen
Burgemeester en Wethouders, het niet zien van licht aan het eind van de
tunnel, het niet kunnen vinden van een grond om het college tot het eind
van deze raadsperiode ‘op de been’ te houden en de afspraak dat alle
leden van het college zich de afgelopen dagen zouden beraden op hun
positie.
• Gehoord de verklaringen van de burgemeester en de beide wethouders
inzake hun positie op 13 september 2012.
• Gelezen de aanvaarde motie op 13 september 2012 inzake het College
van BenW.
• Gelezen de verworpen moties op 25 september 2012 inzake de positie van
burgemeester Nienhuis en de positie van wethouder Monteban en wethouder Prins.
• Heeft vastgesteld dat de burgemeester veel tijd en energie heeft gestopt
in velerlei contacten met de bevolking en allerlei maatschappelijke organisaties en dat die inzet in Landsmeer wordt erkend en gewaardeerd.
• Heeft kennis genomen van de op 25 september 2012 aangeboden petitie
inzake de positie van burgemeester Nienhuis.
• Stelt vast dat er inmiddels sprake van een bestuurscrisis met als kenmerk
het permanente gebrek aan vertrouwen en respect van veel betrokkenen
waardoor er kampvorming en een tweedeling van de organisatie is opgetreden zoals door de beide rapporteurs Leeuwe en Oppenhuis-De Jong is
gesteld.

ringen tot zijn teleurstelling vast dat in het college een onoverbrugbaar
verschil in opvatting bestaat die het functioneren van het College als
zodanig te ernstig belemmert.
• Heeft kennisgenomen van de opmerkingen van de burgemeester bij haar
aantreden in september 2011, dat er naar haar oordeel bestuurlijk in
Landsmeer er heel veel mis was. ( de griffie zou niet op orde zijn, er was
geen driehoeksoverleg, de secretaris zou tekort schieten, de gemeentewet
werd volgens haar niet goed gevolgd, het ambtelijk apparaat zou te zwak
zijn).
• Gehoord de uitspraak van de burgemeester dat indien zij bovenstaande
gebreken had geweten zij niet in Landsmeer zou hebben gesolliciteerd.
• Constateert dat de burgemeester niet de belangrijke eigenschappen bezit
die voor een burgemeester noodzakelijk zijn om goed te functioneren
zoals regelmaat, geduld, voorspelbaarheid planmatigheid, stiptheid,
transparantie, voorzittersoverwicht,actieve communicatie en luistervaardigheid. Zij heeft deze eigenschappen onvoldoende aan de dag gelegd en
daarin niet kunnen bijsturen zoals de rapportage van de rapporteurs
Leeuwe en Oppenhuis-De Jong ook aangeeft.
• Constaterende dat de burgemeester onvoldoende aandacht heeft geschonken aan een goede relatieopbouw met de wethouders en de gemeentesecretaris zoals in de praktijk is gebleken en in de tussenrapportage staat te lezen.
• Constateert dat de burgemeester bestuurlijk niet altijd verstandig met de
raad is omgegaan, bijvoorbeeld het zonder eerdere signalen dreigen om
een besluit van de raad ter vernietiging voor te dragen aan de kroon en
ook onhandig optreden in de werkgeverscommissie griffier. Hetgeen
betekent dat de burgemeester dus niet alleen problemen in het college
had.
• Neemt kennis van de waarnemingen van de rapporteurs dat de burgemeester onvoldoende in staat is gebleken om haar werkomgeving aan
zich te binden en derhalve ook niet van het college een echt team wist te
maken (citaat uit de tussenrapportage).
• Constaterende dat ook de wethouders aan de bestuurscrisis hebben
bijgedragen door onvoldoende de burgemeester te helpen.
• De raad gezien de rapportage van de heidag, eind augustus, en de vertrouwensbreuk in het college gedwongen is een uitspraak te doen inzake
het vertrouwen.
• Bij de overweging die tot het uitspreken van het geen vertrouwen meer
hebben in burgemeester Nienhuis de doorslag heeft gegeven dat de
bestuurlijke crisis meer aan de burgemeester valt te wijten dan aan de
wethouders, omdat juist van een burgemeester, gezien de positie die zij
bekleedt en de eisen die aan haar zijn gesteld volgens de profielschets
verwacht moet worden dat zij boven de partijen staat, een bruggenbouwer is, een bindend vermogen en signaalgevoeligheid bezit en samenwerking en gezamenlijkheid stimuleert. Deze eigenschappen heeft zij
onvoldoende aan de dag gelegd en dat juist de burgemeester steken
heeft laten vallen in kerncompetenties die bij een burgemeester behoren
heeft ons tot onze spijt doen besluiten het vertrouwen in de burgemeester op te zeggen.
Spreekt uit:

• dat thans de bestuurlijke continuïteit van de gemeente Landsmeer in
gevaar komt indien niet wordt gehandeld als nodig,

• constateert dat tussen de burgemeester en de raad een verstoorde verhouding bestaat en gaat met bezwaard gemoed over tot de orde van de
dag.”
Deze motie is na een hoofdelijke stemming verworpen met (6) stemmen
van de PvdA en dhr. Leenders en mw. Van Campen-Richter voor en (8) stemmen van D66, CDA, PL, GL, dhr. de Jong, dhr. Quakernaat en mw. Van Mil
tegen.
Vervolgens dienden D66, CDA, PL, GL en de VVD m.u.v. mw. Van CampenRichter de volgende motie in aangaande de positie van de wethouders:
“Motie van wantrouwen
De gemeenteraad van Landsmeer in vergadering bijeen op 10 oktober 2012
Constaterende dat:

• De motie die tot doel had te verklaren dat er sprake is van een verstoorde
verhouding tussen burgemeester en raad is verworpen.

• Blijkens de in opdracht van de Raad samengestelde rapportage beide
wethouders geen redenen hebben gevonden tot het eind van deze raadsperiode het voltallige college “op de been te houden”.
• Beide wethouders hebben verklaard dat er geen grond is om het voltallige
college van Burgemeester en Wethouders voort te zetten.
• Beide wethouders niet bereid zijn verder mee te werken aan het tot stand
komen van werkbare verhoudingen binnen het college.
• Zij daarmee niet hebben gehandeld conform de in de raadsvergadering
van 11 juli 2012 vastgestelde intentieverklaring.
• Blijkens het grote aantal ondertekenaars en de ontstane publieke discussie het vertrouwen in het openbaar bestuur van onze gemeente in geding
is.
Overwegende dat:

• beide wethouders gezien de nu ontstane situatie binnen het college en de
Landsmeerse gemeenschap 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.”
Deze motie is na een hoofdelijke stemming aangenomen met (5) stemmen
van de PvdA en mw. Van Campen-Richter tegen en (9) stemmen van D66,
CDA, PL, GL en de VVD m.u.v. mw. Van Campen-Richter voor.

