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CDA LANDSMEER STAPT UIT COALITIE 

Tijdens de ingelaste raadsvergadering van 19 januari 2023 heeft CDA Landsmeer de keuze gemaakt 

om niet langer deel uit te maken van de coalitie, bestaande uit Positief Landsmeer, Lokaal 

Landsmeer, Groen Links en CDA. De doorslaggevende reden hiervan is het gebrek aan onderling 

vertrouwen. 

Direct na de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen heeft het CDA Landsmeer zich coöperatief, 

strijdvaardig en resultaatgericht opgesteld in de onderhandelingen met de verschillende partijen. 

Uiteindelijk is daar een prachtig coalitieakkoord uitgekomen, waar we tot op de dag van vandaag 

achterstaan. Dit coalitieakkoord moet echter ook worden uitgevoerd. Dit gebeurt als het goed is in 

een samenspel tussen gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Bij de uitvoering van het 

akkoord ging het mis. Verschillen van inzicht over bestuursstijlen, gebrek aan samenwerking en 

verlies van vertrouwen hebben in combinatie de doorslag gegeven voor het CDA Landsmeer om er 

gisteravond een punt achter te zetten.  

De gemeenteraad is gekozen om te doen wat het beste is voor de inwoners van Landsmeer, Den Ilp 

en Purmerland. Dat is en blijft het hoogste doel. We moeten constateren dat er tot nog toe te weinig 

gerealiseerd is van het coalitieakkoord. Het is te gemakkelijk om daarvoor de schuld bij één persoon 

te leggen. Het zou goed zijn om naar de gehele gang van zaken in de samenwerking tussen 

gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie een onderzoek uit te voeren en te kijken hoe deze 

samenwerking beter kan en er meer resultaten kunnen worden geboekt. Besturen maakt het echter 

ook noodzakelijk dat er harde keuzes moeten worden gemaakt. 

Motie van wantrouwen 

De meerderheid van de raad (CDA, Groen Links (Maartje Greunsven), VVD, D66 en PvdA) heeft 

gisteravond besloten om via een motie van wantrouwen de huidige onwerkbare situatie te 

doorbreken en het vertrouwen in wethouder Breij op te zeggen. Alhoewel dit uiteraard een zeer 

zwaar middel is, is dit, gegeven de ernst van de situatie, in onze ogen de enig passende oplossing. Om 

goed samen te werken is het van belang dat beide kanten zich inspannen om tot een werkbare 

samenwerking te komen. Daarvan was helaas te weinig sprake. Als je er alles aan gedaan hebt om de 

beweging de goede kant op te maken, maar dat niet langer lukt moet je durven ingrijpen. Dat is wat 

er is gebeurd. 

Reflectie 

Het CDA Landsmeer heeft naar eer en geweten gehandeld en vanaf het begin gewerkt aan een 

constructieve samenwerking binnen de coalitie en binnen de gehele raad. #Geen-haat-in-de-raad en 



#meer wij, minder ik waren daarbij onze instrumenten om te werken aan verbinding. Het is dan ook 

bijzonder spijtig om te moeten constateren dat ondanks die inspanning, het niet is gelukt om het 

coalitieakkoord uit te voeren.  

De komende weken zullen gaan uitwijzen hoe de verdere toekomst van Landsmeer wordt 

vormgegeven vanuit de gemeenteraad van Landsmeer. CDA Landsmeer zal zich onverminderd blijven 

inspannen om te doen wat het beste is voor de inwoners van deze prachtige gemeente.  

 

 

 

Voor vragen over dit bericht, neem contact op met:  

Eric Knibbe – fractievoorzitter CDA Landsmeer, e.knibbe@raadlandsmeer.nl of 06-11748015 
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