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Woensdag 16 maart 2022 was een uiterst spannende dag, voor velen van ons. Waar andere 
partijen zich afvroegen hoe hoog de winst zou worden, waren anderen bevreesd voor hun 
eigen toekomst. Je hoopt uiteraard altijd dat je afgerekend wordt op wat je hebt bijgedragen 
in de afgelopen vier jaar om van daaruit weer een nieuwe start te kunnen maken in de 
nieuwe raadsperiode. Gaandeweg de avond werd het steeds duidelijker hoe spannend het 
zou blijven, voor ons. Gelukkig kan ik aardig rekenen, en toen uiteindelijk alle stemmen 
geteld waren, maar de zetelverdeling nog onbekend was, kon ik op de achterkant van de 
spreekwoordelijke sigarendoos vaststellen dat het de inwoners van Landsmeer zeker wat 
uitmaakt dat het CDA in de raad zit. We mogen weer vier jaar onze bijdrage leveren. En dat 
doen we dan ook, met plezier.  
 
Landsmeer volgde qua uitslag redelijk het landelijke beeld, wat hier leidde tot de conclusie 
dat Lokaal Landsmeer de grootste partij werd met 4 zetels. Met die conclusie komt er ook 
een grote verantwoordelijkheid bij en een grote uitdaging. Lokaal Landsmeer trekt voor het 
eerst de kar als het gaat om de onderhandelingen richting een coalitie/oppositie of zoals het 
CDA het graag zou zien: een raadsbreed akkoord. Samenwerken wordt in deze komende vier 
jaar namelijk belangrijker dan ooit.  
 
Naast mijn werk bij het ministerie van Defensie en mijn rol in de gemeenteraad doe ik een 
studie Bestuurskunde aan de VU in Amsterdam. Momenteel volg ik het vak methoden en 
technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek wat een interessante eindopdracht 
heeft. Studenten wordt namelijk gevraagd om een reflectie te schrijven op een stuk 
literatuur, getiteld: De duur van formaties en de lengte van college-akkoorden en gaat 
daarmee over de bestuurlijke en politieke complexiteit in gemeenten.  
De gemiddelde lengte van de formatie duurde in 2014 49 dagen en in 2018 64 dagen. De 
lengte van college-akkoorden is in diezelfde periode toegenomen met 18%.  
Belangrijke en bepalende factoren hiervoor zijn de ‘mate van onzekerheid’ en de 
‘complexiteit’ in de gemeente.   
Een belangrijk advies wat uit het stuk naar voren komt: politiek is en blijft mensenwerk. Als 
politici elkaar beter leren kennen en meer vertrouwen, dan lopen formaties sneller en wordt 
er uiteindelijk meer resultaat geboekt.  
Nu gaat dit artikel over de periode 2014 – 2018. Ik ben bijzonder benieuwd wat 
vervolgonderzoek ons zou kunnen leren over de periode waaraan we, vanaf vanavond, zelf 
invulling aan gaan geven.  
 
Lokaal Landsmeer heeft de handschoen snel opgepakt en vorige week de eerste 
verkennende gesprekken gevoerd met de verschillende partijen. In dit gesprek hebben we 
aangegeven dat voor het CDA twee zaken van groot belang zijn, namelijk dat er gestreefd 
wordt naar een raadsbreed akkoord, waarmee we invulling kunnen geven aan de noodzaak 
tot samenwerking. Daarnaast pleiten wij voor een ultimatumdatum op het dossier 
Bestuurlijke Toekomst. Volgend jaar moet op 31 maart duidelijk zijn hoe de ons omliggende 
gemeenten denken over een bestuurlijke fusie.  
 



Net als in de afgelopen periode zal het CDA zich de komende vier jaar inzetten voor het 
zoeken naar het compromis, niet het uitvergroten van de verschillen, maar het vinden van 
de overeenkomsten. Samenwerken zit in ons DNA. Samen komen we verder/Geen haat in de 
raad. 
 
Wij zien vanavond als de start van een cruciale periode voor de gemeente Landsmeer en 
dragen daar met liefde en plezier onze steen aan bij.  
 
Kennis spreekt, maar wijsheid luistert. Jimmy Hendrix 
Geciteerd door Leon de Lange. 


