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Beste Korenbloemlezers,

Heeft u allemaal weer van een goede vakantie genoten? De politiek in Blaricum ook!
Maar nu is het politieke seizoen weer van start gegaan met een drukke agenda. Via deze
nieuwsbrief zullen wij u weer uitvoerig op de hoogte houden van het wel en wee op
politiek gebied in al onze dorpsdelen.
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Welstand in BEL-verband een feit ...
• Géén geld voor betaalbare woningen en voor sportpark Oostermeent! ...
• Algemene Plaatselijk Verordening – de laatste stand van zaken …
• Wél geld voor ICT? ...
• WMO-adviesraad in aantocht! – Ook in BEL-verband? ...
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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.

ÉÉN welstandscommissie voor de drie Beldorpen
In de onlangs gehouden raadsvergadering is de raad unaniem en enthousiast akkoord gegaan met
het instellen van een gezamenlijke welstandscommissie die alle bouwplannen in Blaricum, Eemnes
en Laren moet beoordelen. Voorheen had Blaricum de Noord-Hollandse welstandscommissie,
Eemnes die van Midden Nederland en Laren een eigen commissie.
De gezamenlijke commissie bestaat uit 4 leden: een onafhankelijk voorzitter, een rayonarchitect,
een architect- / restauratiedeskundige en nog een architect. De heer Gerben van der Woude is voor
Blaricumse plannen als burgerlid toegevoegd. Hij is aangesteld vanwege zijn uitgebreide kennis
van ons dorp. Naast deze vaste leden kunnen op verzoek leden met een specialisme opgeroepen
worden, te weten een landschapsdeskundige, een stedebouwkundige en een
architectuurhistoricus.
De indieners van een bouwplannen hoeven nu niet langer naar Wijdemeren waar de NoordHollandse welstandscommissie voor Blaricum vergaderde. 1 keer in de 2 weken worden namelijk in
het BEL kantoor de ingediende bouwplannen tegen het licht gehouden.

HANS BREET

Liesbeth Boersen
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Géén geld voor betaalbare woningen en sportpark Oostermeent
De Blaricumse Partij, de PvdA en het CDA hebben in de raadsvergadering van 21 sept. jl.
gezamenlijk een amendement (voorstel) ingediend om geld te reserveren voor het
opknappen van het sportpark en voor de bouw van meer betaalbare woningen. De
coalitiepartijen VVD, HvB en D66 stemden echter tegen. Omdat Rob Bruintjes (HvB) zijn
steun wel aan het voorstel gaf staakten de stemmen 6-6. Volgende maand staat het
opnieuw op de agenda. De afloop laat zich raden (tenminste als de hele coalitie dan wel
voltallig aanwezig is).
In 2006 heeft de gemeente de verhuurde gemeentelijke woningen verkocht. De opbrengst
ervan, ruim 9 miljoen euro, is destijds gestort in de reserve “Verkoopopbrengsten gronden /
panden”. Er werd afgesproken, dat alleen de rente van dat geld gebruikt mocht worden. De
hoofdsom moest in tact blijven. Anno september 2010 vroeg het college de raad
toestemming om ook de hoofdsom te mogen gebruiken. De Blaricumse Partij, PvdA en het
CDA wilden daarmee wel akkoord gaan als een kwart van het bedrag gereserveerd zou
worden voor het opknappen van het sportpark en een kwart voor de bouw van meer
betaalbare woningen. De andere helft van het bedrag zou dan in de “algemene reserve”
gestort worden en vrij besteedbaar zijn.
“Wij vinden ons voorstel zeer legitiem. De “reservepot” die
oorspronkelijk beschikbaar was voor de bouw van goedkope
woningen is volgens ons geheel onterecht in de vorige
raadsperiode “misbruikt” voor vele zaken die niets met
woningbouw te maken hadden: bv. het aanleggen van een
plein en parkeerplaatsen, het isoleren van een buurthuis en
de aanleg van een parkeerkelder. Ook de grote reserve voor
de renovatie van het sportpark is destijds opgegaan aan
andere financiële problemen. Nu dus een mooie
gelegenheid om beide zaken voor een deel te “repareren”.
Liesbeth Boersen

De Algemene Plaatselijke Verordening Blaricum 2010
Aangezien de APV van Blaricum aan vervanging toe is heeft de BEL-combinatie bekeken op
welke punten deze vereenvoudigd kon worden. Hiertoe is een voorstel ingediend in de
raadsvergadering van 21 september. In de APV is artikel 4.19 (afstandsgrenzen van bomen,
heesters en heggen) opgenomen. Het is nu in Blaricum toegestaan om een boom op de
erfgrens te plaatsen. Deze bepaling kan tot overlast leiden en zelfs burenruzies
veroorzaken. Ook voor een nieuw in te richten wijk als de Blaricummermeent is dit niet
wenselijk. De Blaricumse Partij heeft daarom een amendement (=wijziging op het voorstel)
ingediend om dit te schrappen en de bepaling uit het Burgerlijk Wetboek over te nemen.
Hierin staat vermeld dat het niet geoorloofd is bomen, zonder toestemming van de eigenaar
van het naastgelegen perceel, binnen 2 meter van de erfgrens te planten. Dit geldt natuurlijk
niet voor bestaande bomen! Helaas is ons amendement niet aangenomen. Binnenkort komt
het college met een bomenverordening. Wij komen hier dan zeker nog weer op terug.
Ineke Breet.
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BEL stopt 2,1 miljoen euro in ICT
Om de burgers beter van dienst te zijn, zijn de drie BEL-gemeenten van plan gezamenlijk
2,1 miljoen euro in de digitale dienstverlening te investeren. Een meerderheid van de raad in
Blaricum heeft al akkoord gegeven. Of Eemnes en Laren het collegevoorstel ook fiatteren
zal binnenkort blijken.
Miljoenen euro’s worden in softwarepakketten geïnvesteerd om ervoor te zorgen dat
gemeentelijke vergunningen, ontheffingen, e.d. van achter de computer thuis kunnen
worden aangevraagd. De Blaricumse Partij heeft tegen de aanschaf hiervan gestemd. Ook
de PvdA evenals Rob Bruintjes, die een minderheidsstandpunt binnen HvB innam,
onthielden goedkeuring.
Wij zijn tegen omdat:
- we het geld er niet voor hebben. We betalen het uit onze reserves!
- we miljoenen uitgeven aan iets waarvan we niet weten wat het ons gaat opleveren.
We hebben geen enkele garantie dat die 2.1. miljoen voldoende is (open eind).
- dit weer een reorganisatieslag voor de ambtelijke organisatie is, terwijl de organisatie
zich nog aan het “zetten” is na het samengaan in BEL verband. Nu deze
digitaliseringslag maken is als een huis bouwen op een net gemetselde fundering. Het
risico is groot dat je de organisatie opblaast met grote financiële gevolgen (uitval,
ziekte).
- Blaricum het ook zonder deze gigantische investering al best goed doet op het gebied
van de digitalisering. We staan op de ‘rankingslijst’ van Nederland op plaats 117 met
48,5% (van de 430 gemeenten). In regio Gooi- en Vecht staan we zelfs bovenaan! We
laten grote gemeenten als Hilversum (44%) en Huizen (38%) ruim achter ons.
Onze kritiek was er verder op gericht dat er slechts bij één partij een offerte gevraagd was
(Dimpact). Toen wij vroegen waarom ook niet bij GovUnited, de andere bekende leverancier,
een concurrerende prijsopgave was gevraagd stelde het college dat GovUnited
onvoldoende softwarepakketten zou kunnen leveren. Op zijn minst een zeer opmerkelijk
antwoord gezien het feit dat de gemeente Uden, aangesloten bij GovUnited, plaats 2
inneemt op de Nederlandse ‘rankingslijst’ met 73%!
Het college zette haar voorstel kracht bij door te stellen dat de bestuurskrachtmeting in 2011
(het examen dat de BEL gemeenten moeten afleggen) nu eenmaal een voldoende voor
digitalisering eist (65%).
Wij stelden daar tegenover dat:
- ook al zou dit voorstel aangenomen worden, de 65% in 2011 toch niet haalbaar was.
- het juist van bestuurskracht zou getuigen rekening te houden met een veranderde
financiële situatie (de 65% eis was vóór het uitbreken van de kredietcrisis gesteld).
Wij zijn benieuwd naar de discussie in de raden van Laren en Eemnes.
Liesbeth Boersen
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Onthulling BEL-kunstwerk een feit

BL

Op 11 september 2011 is op feestelijke wijze het BEL
kunstwerk onthult door de drie burgemeesters en
kinderburgemeesters van de drie BEL-gemeenten. De
feestelijkheden werden opgeluisterd door een enorm mobiel
carillon en een blazersensemble.
Een kleinere versie van dit kunstwerk wordt nog bij de andere
gemeentehuizen geplaatst (uiteraard met de beginletter van die
gemeente bovenop). De gedachte hierachter is, dat elke
gemeente wordt gedragen door de andere twee. Ze kunnen
niet zonder elkaar!

‘KLOKKENISTE’

Burgemeester
Roland van
Benthem van
Eemnes tijdens
zijn speech
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OVERZICHT

Verordening WMO-adviesraad Blaricum
In 2007 is de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ingevoerd.
De gemeenten werden verplicht een WMO-adviesraad te gaan vormen. Laren en Eemnes
hebben inmiddels al geruime tijd een eigen WMO-adviesraad. Blaricum nog niet!
In de raad van 21 september is een voorstel gedaan tot het vormen van een WMO-adviesraad voor Blaricum.
De WMO is opgebouwd uit negen prestatievelden waaronder o.a. bevordering sociale samenhang in, en de
leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Het doel van
de WMO-adviesraad is om de belangen van de doelgroepen die behoren bij de negen prestatievelden te
behartigen. De WMO-raad adviseert het college. De Blaricumse Partij is echter een voorstander van één WMOraad voor alle drie BEL gemeenten. Het voordeel van één WMO-raad is dat hierdoor
een kwaliteitsslag gemaakt kan worden, het kostenbesparend is en Blaricum niet opnieuw het wiel hoeft uit te
vinden aangezien Laren en Eemnes al ervaring hiermee hebben. Wij hebben hiertoe een motie (= meegeven ter
overdenking aan college) ingediend. De motie heeft het helaas niet gehaald in de raad. Er komt wel één
welstandscommissie voor de drie gemeenten en de SOZAHBEL (Sociale zaken voor Huizen, Blaricum, Eemnes
en Laren bestaat al.
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