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Beste Korenbloemlezers,

Het is alweer even geleden dat u van ons de vertrouwde ‘Korenbloem’ mocht ontvangen.
Na de verkiezingen heeft De Blaricumse Partij er alles aan gedaan om samen met de
andere partijen een voor Blaricum zo goed mogelijke coalitie te vormen. Waarom dit niet
het door ons verwachte resultaat heeft opgeleverd, kunt u in deze Korenbloem lezen.
Vanuit dit gegeven zullen wij u de komende vier jaar weer volop van informatie blijven
voorzien en kunt u uw mening geven over onze standpunten. Op deze wijze kunnen wij
(met uw hulp) in de raad ons blijven inzetten voor uw en onze leefomgeving.
Voor diegene die op ons hebben gestemd: dank, dank, dank....
Voor diegene die niet op ons hebben gestemd: blijft u ons volgen en kies over vier jaar!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Terugblik op de verkiezingsuitslag ...
• De coalitievorming ...
• Wat er in het coalitieprogramma staat en wat er niet in staat...
• Wethouders krijgen meer – doen hetzelfde ...
• Speelplan: speelvoorzieningenbeleid nader bekeken ...
• Rekenkameronderzoek subsidiebeleid...
redactie van ‘DE KORENBLOEM’
Wilt u ‘De Korenbloem’ automatisch en gratis digitaal ontvangen, stuurt u dan een eenvoudig verzoekje via
de E-mail naar: info@deblaricumsepartij.nl . Opzeggen kan altijd op dezelfde manier.

Verkiezingsuitslag
Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen al weer een paar weken achter ons liggen en de
regionale pers de uitslag ervan heeft gepubliceerd wil ik nog één keer met u stilstaan bij
het eindresultaat:

VVD
Hart voor Blaricum
De Blaricumse Partij
D66
PvdA
CDA

2006:

2010:

3 zetels
4 zetels
2 zetels
0 zetels
2 zetels
2 zetels

3 zetels
3 zetels
3 zetels
2 zetels
1 zetel
1 zetel

Voor De Blaricumse Partij een zeer goed resultaat.
Als raadslid zijn gekozen: Liesbeth Boersen, Ineke Breet en Bea Kukupessy.
Wij danken een ieder voor het in ons gestelde vertrouwen. De komende 4 jaar zullen wij
ons weer inzetten u zo goed mogelijk te vertegenwoordigen in het bestuur van Blaricum.
 leest u verder 
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Inzoemend op de uitslag vielen een aantal zaken op:
• Op het stembureau Vitusgebouw kreeg De Blaricumse Partij van alle partijen de meeste
stemmen,
• In De Bijvanck deelde De Blaricumse Partij de eerste plaats met HvB.
• Op stembureau De Blaercom waren we een goede ‘middenmoter’.
• In het villagebied hadden wij helaas minder sympathisanten.
Al met al is dit toch een resultaat waar we zeer tevreden mee zijn.
Liesbeth Boersen

Coalitievorming
Direct na de bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen werd een informateur
aangesteld die moest onderzoeken welke coalitiemogelijkheden er waren. De VVD, als
grootste partij, leverde de informateur. Lijsttrekker Posthumus voerde met alle partijen
afzonderlijk een gesprek en inventariseerde welke coalitie de meeste kans van slagen
had.
De Blaricumse Partij vond een coalitie van de 3 winnaars van de verkiezingen te weten
VVD, D66 en De Blaricumse Partij het meest voor de hand liggen. Alleen die coalitie zou
echt recht doen aan de verkiezingsuitslag. De VVD wilde echter liever geen coalitie met
De Blaricumse Partij aangaan gezien de oppositie die wij de afgelopen 4 jaar gevoerd
hebben. D66 meldde dat, hoewel een coalitie tussen VVD, D66 en De Blaricumse Partij
het meest voor de hand lag, zij een voorkeur hadden voor een coalitie tussen VVD, HvB
en D66. Een echte onderbouwing van hun standpunt heb ik nooit gehoord.
Vooral de houding van D66 vinden wij zeer teleurstellend. Van een partij die zich
Democraten ‘66 noemt mag je toch op zijn minst verwachten dat zij de democratie hoog
in het vaandel heeft staan, luistert naar de kiezer en handelt conform de
verkiezingsuitslag. Het verkiezingsprogramma van D66 vertoonde bovendien veel
gelijkenis met het onze. Een samenwerking met De Blaricumse Partij lag daarom juist
voor de hand. En tenslotte had het D66 programma nota bene de titel ‘ANDERS’. En juist
nú was D66 in de gelegenheid voor iets “heel anders” te kiezen. Helaas, de keuze van
D66 viel op deelname aan de “oude coalitie”. Hiermee was de coalitie tussen VVD, HvB
en D66 een feit. Hoewel we zeer teleurgesteld zijn zullen wij ons in de oppositierol
positief kritisch blijven opstellen.
Uiteraard houden wij u via de Korenbloem regelmatig op de hoogte ...
Liesbeth Boersen
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Coalitieprogramma 2010-2014:
Afspraken tussen VVD, HvB en D66.
Een aantal opvallende zaken uit de coalitieafspraken:
Begraafplaats: In de komende 2 jaar wil de coalitie de strookjes grond direct grenzend
aan de begraafplaats bij de begraafplaats trekken (schillen-uitbreiding). In die 2 jaar zal
een inventarisatie gemaakt worden van alternatieve locaties voor verdere uitbreiding.
Uitgesloten zijn de engen, landbouwgronden en boskavels!
(De Blaricumse Partij wil nog steeds de uitbreiding op de naastgelegen akker)
OZB: De OZB wordt in de komende 4 jaar niet verhoogd!
Bezuinigingen: Blaricum zal de komende 4 jaar fors bezuinigen. Het bedrag kan oplopen
tot € 750.000,-- structureel op jaarbasis. De bezuinigingen zullen niet schoksgewijs maar
in 3 tranches gerealiseerd worden, 1/3 deel in 2011, 1/3 deel in 2012 en 1/3 deel in 2013.
Kleine subsidies tot € 10.000,-- zullen worden ontzien.
Blaricummermeent: Het woningbouwprogramma zal vooralsnog niet aangepast worden.
(Dus niet méér betaalbare woningen). Hoewel er in regionaal verband de afspraak is
gemaakt om bij bouwplannen het uitgangspunt te hanteren van 1/3 deel betaalbaar, 1/3
deel middelduur en 1/3 deel duur, wordt dit uitgangspunt volgens de coalitiepartijen slechts
genomen bij nieuw te ontwikkelen bouwplannen, waarbij de Blaricummermeent gezien
wordt als oud plan!
(De Blaricumse Partij vindt dat de deelgebieden van de Blaricummermeent waarvoor de
plannen nog niet contractueel zijn vastgelegd beschouwd moeten worden als nieuw te
ontwikkelen bouwplannen waar dus 1/3 deel betaalbare en 1/3 deel middeldure woningen
gerealiseerd moeten worden!) .
Winkelcentrum Bijvanck: Winkelcentrum Bijvanck zal een facelift krijgen omdat de
nieuwbouw niet gerealiseerd kan worden. Het openbaar gebied van het winkelcentrum zal
opgeknapt worden, gevels puien en overkappingen cosmetisch verbeterd. De winkeliers
zullen moeten participeren, ook financieel!
Groen: Minder bomen kappen, met name in de Bijvanck!
(De Blaricumse Partij vraagt zich af waar in de Bijvanck na de rigoureuze kap van vorig
jaar nog bomen staan die gekapt kunnen worden!).
Sportpark: De verdere renovatie van het sportpark zal, gezien de slechte financiële
situatie van Blaricum, niet doorgaan. De sportclubs zullen worden uitgenodigd om mee te
denken aan andere oplossingen. De gemeente speelt alleen nog een faciliterende rol.
(Hier waren wij al bang voor toen de vorige coalitie van HvB, VVD en CDA niet het gehele
renovatieplan voor het sportpark goedkeurde maar alleen het kunstgrasveld!).
Liesbeth Boersen
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Wethouders gaan 25% méér verdienen!
Tijdens de installatieraad van 20 april jl. hebben de collegepartijen (VVD, HvB en D66)
besloten dat de “baan” van wethouder Rob Posthumus (VVD) en van wethouder Ineke de
Joode (HvB) uitgebreid wordt van 0,60 fte naar 0,75 fte (1,0 fte is een voltijdbaan). Dit
houdt in dat zij 25% méér gaan verdienen ten opzichte van de vorige regeerperiode, terwijl
hun taak gelijk blijft. De wethouder van D66 blijft op 0,60 fte staan. De financiële
consequenties van deze verhoging bedragen op jaarbasis € 20.000,--, dus € 80.000,-voor de hele regeerperiode van 4 jaar. Dit nog afgezien van toekomstige extra
wachtgeldverplichtingen, omdat dit wordt berekend van het laatst genoten salaris.
De Blaricumse Partij en de PvdA stemden tegen deze salarisverhoging.
Het CDA was afwezig.
Wij zijn van mening dat in een tijd waarin de gemeente er financieel slecht voorstaat, het
Rijk heeft aangekondigd dat gemeenten moeten rekenen op een forse korting wat betreft
de Algemene Uitkering en alles en iedereen moet bezuinigen, het niet uit te leggen is dat 2
wethouders 25% méér gaan verdienen bij gelijkblijvende werkzaamheden. Het bestuur zou
in deze juist het goede voorbeeld moeten geven.
De motivatie van de 2 wethouders is dat zij hun taak niet in de betaalde 24 uur (0,60x40
uur) kunnen uitvoeren. Ik neem zonder meer aan dat deze wethouders per week meer dan
24 uur werken. Dat komt echter voor een groot deel omdat zij alles in eigen hand willen
houden en niet veel aan een ander willen overlaten. Daarom trekken ze bijna alle
portefeuilles naar zich toe. De D66 wethouder van Dalen, woonachtig in Ede (zeer spijtig
dat D66 geen wethouder uit het eigen dorp heeft kunnen leveren), heeft in vergelijking met
de andere 2 wethouders genoegen moeten nemen met een uiterst povere portefeuille.
Dus i.p.v. de 25% loonsverhoging is een evenwichtigere portefeuilleverdeling tussen de 3
wethouders een betere oplossing. Hiermee wordt wèl het doel bereikt: taakverlichting voor
de 2 wethouders, maar heeft géén lastenverzwaring voor de gemeente tot gevolg.
Liesbeth Boersen

Wethouder Posthumus
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Speelplan, speelvoorzieningenbeleid in Blaricum
“Wat er ook speelt in Blaricum, laat het vooral het kind zijn!”
Buitenspelen is heel belangrijk voor de evenwichtige ontwikkeling van kinderen.
De gemeente Blaricum heeft een speelbeleid ontwikkeld, waarin staat dat er voldoende
speelplekken horen te zijn voor zowel jongere als oudere jeugd (0-18 jaar). Een
meerjarenplanning en een investeringsplan met de benodigde middelen hoort hier ook bij.
Een speelbeleid was hard nodig in verband met veiligheidseisen.
In Blaricum wonen 1788 kinderen van 0 tot 12 en 694 kinderen tussen 12 en 18 jaar.
Op dit moment voldoen de speelvoorzieningen wat betreft spreiding en hoeveelheid.
In het Oude Dorp worden de speelplaatsen Oosthout, Vink en Kogge opgeheven,
wanneer deze versleten zijn. De speelplaats Oosthout Hengeleer gaat opgewaardeerd
worden, nadat de speelplaatsen Oosthout, Vink en Kogge zijn opgeheven.
Tevens komt er op de Eerste Molenweg een nieuwe speelplaats.
In de Bijvanck worden de speelplaatsen op de Kemphaan en ’t Erf gerenoveerd.
De bewoners en kinderen worden bij de herinrichting betrokken. Zij krijgen een brief
met daarin twee opties voor herinrichting. Hieruit kunnen zij hun favoriet kiezen en deze
kenbaar maken bij de gemeente. De populairste optie zal worden aangelegd.
Als de toestellen op de speelplaats De Schors versleten zijn, wordt deze opgeheven.
De overige speelplaatsen in het Oude Dorp en de Bijvanck blijven gehandhaafd.
Tevens zijn er 3 JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plekken) in de Bijvanck.
Ook in de Blaricummermeent zullen nog speelplaatsen aangelegd worden.
De Blaricumse Partij, die zich in het verleden sterk heeft gemaakt voor het opknappen
van de speeltuinen, is blij dat er nu een beleid voor is gemaakt.
Bovenstaande informatie is afkomstig uit het rapport: ‘Speelplan, speelvoorzieningenbeleid in Blaricum’.

Ineke Breet
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Rekenkamer-onderzoek Subsidiebeleid.
De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid in de BEL-gemeenten.
Gelukkig voor Blaricum komen wij als beste uit de bus, omdat we in de loop van de
laatste 8 jaar hier al beleid voor gemaakt hebben.
Waarvoor en wie subsidie krijgen is een scala aan gebieden, zoals bijvoorbeeld: de
Oranje-vereniging (die de afgelopen Koninginnedag weer voor een geweldig feest in het
dorp gezorgd heeft), Versa-welzijn, buurthuiswerk, jeugdwerk, speel-o-teek, voetbalvereniging, enzovoorts, enzovoorts.
Wat kunnen we zoal verbeteren? Daar heeft de rekenkamer 6 aanbevelingen voor
gedaan, die hopelijk door alle 3 de BEL-raden aangenomen zullen worden.
Wat voor ons belangrijk is, is dat de subsidie-termijn voor 4 jaar is. Dit heeft meer van
doen met de politieke situatie van dat moment (lees verkiezingen), dan dat het recht doet
aan een inhoudelijke toetsing voor de subsidies. Dit komt niet ten goede van de subsidieaanvrager. Het zou in de midden-periode van raadsverkiezingen moeten vallen, dat doet
meer recht aan de aanvrager.
Ook moet de controlerende taak van de raad verbeterd worden.
Dit zijn wat ons betreft de belangrijkste punten uit het rapport. Al met al is het een
technisch stuk over rechtmatigheid en doelmatigheid, waar ik u niet mee zal vermoeien.
Laten we zorgen voor een goed subsidie-beleid dat recht doet aan Blaricum.
Bea Kukupessy
Ter informatie (bron: www.delokalerekenkamer.nl):
Dualisering
Op 7 maart 2002 is de Wet dualisering gemeentebestuur
ingevoerd. Sinds de invoering van de wet zijn de rollen en taken
van de raad en het college gescheiden en beschikken beide
organen over een eigen ambtelijke organisatie ter ondersteuning.
De essentie van het gemeentelijk dualisme is dat het college van
B & W bestuurt, en dat de raad controleert en kaders stelt. Een
belangrijk instrument voor de controletaak van de raad werd de
lokale rekenkamer. Deze lokale rekenkamer is voor iedere
gemeente verplicht sinds 1 januari 2006.
Werkwijze
De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijke positie en eigen budget om onderzoek uit te laten
voeren. Raadsleden en inwoners kunnen onderzoekssuggesties aandragen, maar dit niet aan de
rekenkamer opdragen. Zodra de rekenkamercommissie een onderwerp gekozen heeft wordt er een
onderzoeksopzet gemaakt, die ter kennisname aan de gemeenteraad wordt gestuurd. Vervolgens begint
het daadwerkelijke onderzoeksproces. Dit onderzoek bestaat o.a. uit het bestuderen van beleidsstukken en
interviews met de betrokkenen. De commissie kan de onderzoeken zelf ter hand nemen of zich laten
bijstaan door een extern bureau. Uiteindelijk komen de resultaten en aanbevelingen in een openbaar
rapport te staan.
redactie
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