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Beste Korenbloemlezers,

Na alle commotie omtrent de begrotingsraad, kunnen wij u hierbij weer een ‘normale’ ‘Korenbloem’
presenteren.
En voor op-, be- en aanmerkingen zijn wij altijd te bereiken via ons E-mail adres (onderaan iedere pagina).
Wederom wensen wij u weer veel leesplezier toe.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Leerlingen OBB en Bernardus naar Bijvanckschool? << vervolg >>
Zoals u weet hebben de OBB en de Bernardusschool een tekort aan lokalen.
Om dit probleem op te lossen zijn beide scholen in gesprek met de gemeente.
Er zijn allerlei oplossingen mogelijk.
Te denken valt dan aan:
- het plaatsen van noodlokalen op de speelplaats (maximaal 2).
- het zoeken naar een alternatieve plaats voor de peuters (er komen zo 2 lokalen beschikbaar).
- het onderbrengen van groepen leerlingen in de oude Bernardusschool.
- het zoeken in andere bestaande gebouwen naar alternatieve klaslokalen.
Aan al deze mogelijkheden is in de voorlaatste raadsvergadering een nieuwe toegevoegd:
Hart voor Blaricum, het CDA en de VVD stemden voor de mogelijkheid om groepen leerlingen van
de OBB en de Bernardusschool onder te brengen in de leegstaande lokalen in de Bijvanckschool.
De Nieuwe Blaricumse Partij heeft in de vorige ‘KORENBLOEM’, in de BEL en in de Gooi en Eemlander
uitvoerig beargumenteerd waarom wij faliekant tegen de oplossing van lokalen in de Bijvanckschool zijn.
Helaas heeft onze argumentatie in de raadsvergadering van 28 september niet geleid tot het afstemmen
van het voorstel tot eventuele verplaatsing naar de Bijvanck. Alleen BB, PvdA en de Nieuwe Blaricumse
Partij stemden tegen!
Of de gemeente daadwerkelijk voor de oplossing van verplaatsing naar de Bijvanckschool kiest, hangt af
van de gesprekken tussen gemeente en schoolbesturen. De uiteindelijke beslissing, d.w.z. voor welke
oplossing er gekozen zal worden, zal door de Raad genomen worden.
Via o.a. de ‘KORENBLOEM’ (de nieuwsbrief van onze partij) zullen we u op de hoogte blijven houden.
Liesbeth Boersen

Aangekondigde bezuiniging op maatschappelijk werk ‘VERSA’
teruggedraaid, door inzet Nieuwe Blaricumse Partij.
Afgelopen donderdag 19 oktober 2006 is tijdens de begrotingsraad een amendement ingediend door de
Nieuwe Blaricumse Partij, gesteund door de PvdA en BB, tegen de bezuiniging van € 4.700,-- op Versa.
Deze bezuiniging zou een toename van de wachttijd betekenen van 1 maand naar 8 maanden. Dit was
voor de NBP onacceptabel. Het amendement werd raadsbreed aangenomen.

Deze bezuiniging is hiermee van de baan!
Ineke Breet
NBP:
Schouw 16
1261 LG Blaricum
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Verslag eerste informatieavond ‘bestemmingsplan Dorp’
De gemeente is op dit moment bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor een groot
deel van het oude dorp.
Hiervoor is een eerste informatie- c.q. inspraakavond gehouden in de kantine van BVV.
Uitgenodigd waren de bewoners van de Bouwvenen en de eigenaren van de woningen in het gebied
tussen Bouwvenen en Fransepad.
Er waren veel belangstellenden. Een groot aantal vertegenwoordigers van de gemeente gaven eerst
individueel tekst en uitleg over de toch niet gemakkelijke materie van een bestemmingsplan. Daarna was
er een gezamenlijk gedeelte waarin de insprekers hun kritiek konden uiten op het plan. Veel aanwezigen
bekritiseerden de woningbouwplannen op het speelterrein Windvang/Hazeleger. De gemeente wil een
groot deel van de speeltuin opofferen voor de bouw van 4 woningen om, met het hierdoor verkregen geld,
de begroting sluitend te maken.
De insprekers vonden dat er met de belangen van de kinderen niet zorgvuldig was omgegaan. Een jaar
geleden is de speeltuin helemaal opgeknapt en er wordt goed gebruik gemaakt van deze enige grotere
speelmogelijkheid in Blaricum dorp.
De Nieuwe Blaricumse Partij is het met hen eens.
Liesbeth Boersen

Te komen tot samenwerken in BEL-verband kost véél geld
De gemeenten, Blaricum, Eemnes en Laren hebben met elkaar afgesproken veel intensiever met elkaar
te gaan samenwerken. Men wil welliswaar geen fusie, maar wel een intensieve niet vrijblijvende
samenwerking. Men begint met 6 beleidsterreinen. Begin volgend jaar moet de samenwerking op deze 6
gebieden een feit zijn. Daarna volgen andere terreinen. Of en op welke termijn die andere terreinen
volgen is nog niet duidelijk.
De Nieuwe Blaricumse Partij maakt zich ongerust over de financiele consequenties.
De gemeente Blaricum heeft er voor gekozen in deze periode (waarvan niemand weet hoelang hij duurt)
geen vaste dienstverbanden aan te gaan. Voor de openstaande vacatures worden geen nieuwe
ambtenaren aangetrokken. In plaats daarvan wordt extern ingehuurd. Deze externen kosten een veelvoud
van een ‘gewone’ ambtenaar. Al met al geeft Blaricum tonnen meer uit dan eigenlijk nodig is. Zo kost b.v.
een extern ingehuurd sectorhoofd ruim twee keer zoveel als een ambtenaar in vaste dienst in dezelfde
job. En Blaricum heeft op dit moment meer van dit soort dure krachten.
Liesbeth Boersen

Raad wil onderzoek naar WOZ-taxaties
In de voorlaatste raadsvergadering is door de Raad een motie aangenomen om een onderzoek in te
stellen naar de manier waarop de taxaties voor de WOZ zijn uitgevoerd.
Aanleiding is het grote aantal bezwaarschriften in Blaricum in vergelijking met de rest van Nederland en
het hoge percentage toegewezen bezwaarschriften. Zo heeft 25% van de eigenaren bezwaar
aangetekend tegen de waardebepaling van zijn huis en is 50% daarvan toegewezen.
De Raad wil weten hoe de taxaties zijn uitgevoerd en hoe de bestuurlijke begeleiding daarbij was.
Er zal nu een onderzoek ingesteld worden ex artikel 155a Gemeentewet naar het door het College op het
gebied van de WOZ-taxatie gevoerde bestuur.
Liesbeth Boersen
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BLARICUMSE BEDRIJVEN WELKOM OP BLARICUMMERMEENT
In aansluiting op ons artikel in ‘Korenbloem’ nr. 2006-03, betreffende de huisvesting van Blaricumse
bedrijven op de Blaricummermeent, heeft een amendement (ingediend door de Nieuwe Blaricumse Partij,
P.v.d.A., Blaricums Belang en de VVD) het mogelijk gemaakt, dat de Blaricumse bedrijven die niet in het
gestelde profiel passen ook welkom zijn.
De voltallige raad stemde vóór het amendement!
Het College stond een paar maanden geleden nog op het standpunt dat slechts 3 in de knel zittende
Blaricumse bedrijven vanuit het oude dorp naar de Blaricummermeent mochten verhuizen. Wij zijn
daarom des te meer verheugd dat de raad unaniem besloten heeft alle Blaricumse bedrijven een kans te
geven. Zowel bestaande als startende!
Liesbeth Boersen

PERSBERICHT:

UNIEK!
Raad van Blaricum keurt een niet-sluitende begroting goed!
Volgens de gemeentewet moet iedere gemeente voor het aankomende jaar een sluitende begroting
indienen. De begroting die de coalitie CDA-VVD-HvB heeft ingediend is niet sluitend. De cijfertjes sluiten
wel, maar dat kan iedereen die heeft leren rekenen. Het gaat om de inhoud. Daar zitten de problemen.
Al vroeg in het jaar was bekend dat er een tekort dreigde. In de eerste voortgangsrapportage (we spreken
nu over mei 2006) tekende zich al een tekort af van € 350.000. In de commissie en in de raad zijn daar de
nodige vragen over gesteld. Het antwoord van zowel de verantwoordelijke wethouder (Heijbroek) als het
college was, dat men zich geen zorgen hoefde te maken (!) en dat in de tweede voortgangsrapportage
zou worden aangegeven, hoe het tekort gedekt zou worden.
Dat hebben we nu dus geweten! Het tekort is opgelopen naar € 650.000 door een ruim een miljoen (!!!!)
aan tegenvallers.
Onze conclusie is dat dit college vanaf mei heeft zitten slapen. Zij waren op de hoogte van het probleem
(en als ze dat niet waren, dan horen ze niet op die stoel) en hebben de raad niets verteld. Een kwalijke
zaak. Die al lang bekende tegenvallers zijn doodgewoon buiten de begroting voor 2007 gehouden. Dat is
dus volksverlakkerij en dat mag nu deze coalitie aan het bewind is. Alleen de voltallige oppositie en
Gerard Knoop van het CDA hadden dit door. De rest van de coalitie sliep verder mee met het college.
Het gevolg is nu dat wij het jaar 2007 met een dramatische erfenis uit 2006 beginnen en nog steeds met
groot deel van de oorzaken van dat verlies zitten. Het jaar 2007 is al en wordt echt een rampjaar.
Dat deze raad deze begroting heeft durven goedkeuren is een blamage.
PietHein Oyens
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WERKBEZOEK TEN BOER GROOT SUCCES!
Afgelopen zaterdag, 21 oktober 2006, werd door een aantal bestuursleden van Blaricum, Eemnes en
Laren een bezoek gebracht aan de gemeente Ten Boer in de provincie Groningen.
De gemeente Ten Boer heeft een voorbeeldfunctie voor de BEL samenwerking.
Wij werden ontvangen door de burgemeester, gemeentesecretaris en een 4-tal raadsleden, die ons een
toelichting gaven op het tot stand komen en functioneren van het unieke Model Ten Boer - Groningen.
Model Ten Boer – Groningen:
Raad en college kozen:
- zelfstandige plattelandsgemeente in het Ommeland
- maximale uitbesteding van taken aan Groningen
- beleidsverantwoordelijkheid en regie in Ten Boer
Bestuurlijke afwegingen:
- Bestuur dicht bij de burger is een kostbaar goed
- oplossing moet duurzaam zijn
- geen nadelige effecten dienstverlening aan burger
- opheffing kwetsbaarheid ambtelijke organisatie
- efficiencyvoordelen behalen
Het model Ten Boer-Groningen functioneert tot op heden naar volle tevredenheid.
Dit biedt perspectief voor de BEL samenwerking.
Tevens is een bezoek gebracht aan het nieuwe winkelcentrum in Ten Boer en een woningbouwproject in
Leek. Dit o.a. in het kader van de ontwikkeling van het dorpshart in Eemnes.
Ineke Breet

HET NIEUWE WINKELCENTRUM IN TEN BOER
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