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Ingediend door: Joost Smits 

 

Naar aanleiding van: op handen zijnde art. 12-status gemeente Lansingerland en daarbij 

behorend democratisch tekort en verlies bestuursvrijheid, en naar verhouding groot 

aantal wethouders. 

 

 

De Algemene Leden Vergadering van de VVD afdeling Lansingerland, bijeen op 

donderdag 14 oktober, 

 

kennis genomen hebbend van 

 Het regeerakkoord “Vrijheid en Verantwoordelijkheid”, waarin opgenomen voorstellen 

tot het terugbrengen van het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer, het 

aantal ministers, en het onmiddellijke terugbrengen van het aantal ministers van 16 

tot 12 en het aantal staatssecretarissen van 11 naar 8, onder het motto “We 

beginnen bij ons zelf” (Mark Rutte in persconferentie 30 september 2010); 

 Dat in de vorige bestuursperiode vergelijkbare en grotere gemeenten uitstekend uit 

de voeten konden met minder wethouders dan de vijf in Lansingerland: vergelijk 

Pijnacker-Nootdorp 4 wethouders, ongeveer 50.000 inwoners, Schiedam 3 

wethouders, ongeveer 75.000 inwoners, Almere 4 wethouders, ongeveer 198.000 

inwoners; 

 Dat veel grotere gemeenten in Nederland met hogere voorzieningenniveaus nu ook 

vijf wethouders hebben (Westland: 100.000 inwoners, Delft: 100.000, Schiedam: 

76.000); 

 Het verkiezingsprogramma van de VVD Lansingerland waarin allerlei 

bezuinigingsvoorstellen staan, behalve aangaande het “eigen vlees” van de 

bestuurlijke organisatie; 

 

overwegende dat 

 Een artikel 12-status aanstaande is (onder curatele stelling van de Rijksoverheid); 

 Daarmee samenhangt een (forse) stijging van de lasten voor burgers en bedrijven; 

 Daarmee gepaard gaat dat de gemeenteraad en burgers minder invloed hebben op 

het beleid; 

 De beleidsvrijheid van het college aan banden wordt gelegd; 

 Daarmee de noodzaak van 5 wethouders vervalt; 

 De VVD altijd het goede voorbeeld geeft, en zich ten dienste stelt van de inwoners 

van de gemeente; 

 De stijging van het aantal wethouders in bijv. Almere, maar ook Lansingerland, meer 

te maken heeft met uitslagen van de raadsverkiezingen, en daaropvolgende 

onderhandelingen, dan met rationele efficiëntie; 

 

draagt de raadsfractie en de twee wethouders op 

 Om indien de gemeente onder curatele wordt gesteld een procedure op te stellen 

(evt. ledenraadpleging, overleg in college over stemverhoudingen, besluit over 

beperking wachtgeld, enz.) die ertoe zal leiden dat de VVD één wethouder zal 

inleveren; 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 


