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Beste Korenbloemlezers,
De 11e van de 11e ….. Ook in Blaricum lijkt het carnaval te zijn begonnen!

Vooral het carnaval der cijfers!!!! In de vorige Korenbloem hebben wij de begrotingsraad
al aangekondigd. Nu dan een speciale financiële Korenbloem. Spectaculair!…
Ook zullen wij terug komen op de vele reacties die ons bereikten over de onderwerpen uit
de vorige Korenbloem. Wij danken u voor uw reacties! Meer in onze volgende editie!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Woef doet oproep …
• Reacties op onze vorige Korenbloem ...
• Diverse berichten uit de Begrotingsraad! ...
• Malbak krijgt alsnog extra geld voor inrichting …
• Tegemoetkoming schoolzwemmen / gymnastiekonderwijs behouden ...
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.

Langs deze weg wil ik, kleine Woef, een beroep doen op alle hondenbaasjes.
Weten jullie wel hoe vervelend het is als ik met mijn baasjes loop en er een grote
loslopende hond op ons af komt?
Nou ik wel!
Doe uw hond dan even aan de riem, dan kan ik ook rustig aangelijnd
door mijn baasjes worden uitgelaten.
Alvast bedankt,
Woef van de familie Mooi.
Naar aanleiding van onze vorige Korenbloem hebben diverse lezers gereageerd en
onderwerpen aangedragen ter behandeling. Een greep hieruit:
- Meer aandacht voor het winkelgebied ‘De Balken’ i.p.v. en dure HOV-busbaan …
- Positieve reacties op de nieuwe boerderij in het Dorp; iets naar achteren was beter? …
- Meerdere reactie tégen de komst van de HOV-busbaan. Komt in de volgende RTG! …
- Meer ‘aankleding’ voor de nieuwe Malbak gewenst. Er wordt aan gewerkt! …
- Zorg om veiligheid van de Randweg tijdens de reconstructiewerkzaamheden …
(3x woordwaarde!)
- Indeling bar in Malbak beetje vreemd? Aankleding afwachten …
Sommige van deze onderwerpen zullen in deze Korenbloem worden behandeld. Op andere
komen wij in onze volgende editie terug als er meer informatie is.
Hans Breet
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Blaricummers krijgen sigaar uit eigen doos
Bij raadsbesluit (mei 2006) is vastgelegd dat de heffingen die u moet betalen voor het
ophalen van huisvuil (GAD) en voor het goed laten functioneren van de riolering, enkel en
alleen aan deze doelen besteed mogen worden. Andere zaken uit de begroting, bv.
groenvoorziening, wegen, gebouwen, zwembaden e.d., mogen hiermee niet worden
gefinancierd. Als aan het eind van het jaar blijkt dat de gemeente teveel geld geïnd heeft
voor GAD en riool moet dat u worden terugbetaald.
Sedert medio dit jaar meende ik in de kadernota ontdekt te hebben dat er door het college
tégen dit raadsbesluit gehandeld werd. Maanden heb ik daarna zowel schriftelijk als
mondeling hierover vragen gesteld om helderheid te krijgen. Vaak kreeg ik geen antwoord
en als ik dan wel antwoord kreeg was het onbegrijpelijk of niet een antwoord op de gestelde
vraag. In de begrotingsbehandeling, woensdag 3 november jl., probeerde ik het maar weer
eens opnieuw: “Is er € 50.000,-- GAD-geld en € 50.000,- rioleringsgeld in de begroting
als algemeen dekkingsmiddel gebruikt?” M.a.w.: wordt een deel van het GAD- en
rioolgeld gebruikt om andere dingen mee te betalen? Het antwoord van wethouder
Posthumus in de raad duurde vele minuten maar was onbegrijpelijk, terwijl een eenvoudig ja
of nee volstaan had. Na heftig aanhouden mijnerzijds en na meerdere keren mijn vraag
herhaald te hebben gaf de wethouder uiteindelijk schoorvoetend toe. Het antwoord op mijn
vraag was “JA”.
U zult zich afvragen waarom hij dit teveel geïnde GAD- en rioolgeld gebruikt en het niet
conform raadsbesluit teruggeeft aan de burger. Het antwoord is simpel. De wethouder wil
kunnen uitdragen dat in Blaricum dit jaar de OZB niet verhoogd is. Maar zonder OZB
verhoging sluit de begroting niet meer. En om de begroting weer wèl sluitend te maken,
brengt hij u, in verhouding tot de gemaakte kosten, voor GAD en riool te veel in rekening.
Het geld dat hij op deze manier overhoudt gebruikt hij dan weer om de begroting alsnog
“sluitend” te maken. M.a.w. u krijgt het cadeautje “geen OZB verhoging”, maar u betaalt dit
cadeautje zelf in de vorm van teveel GAD en rioleringsheffingen. Vandaar dus het opschrift:
‘Een sigaar uit eigen doos’.
Het gevolg van deze handelwijze is dat de reserves GAD en riolering die de laatste jaren
opgebouwd waren sneller “op” zullen zijn waardoor de heffingen voor GAD en riool zullen
stijgen. Al in 2011 zult u dit gaan merken. Zo stijgen de rioolheffingen met 10 % in 2011, in
2012 weer met 10% en in 2013 opnieuw met 10%.
De Blaricumse Partij wil, hierin gesteund door het CDA en de PvdA, absolute
helderheid.
Daarom leggen wij deze kwestie voor nader onderzoek aan de rekenkamer voor. Als
de rekenkamer uitspraak heeft gedaan, zullen wij hier in de Korenbloem op
terugkomen.
Liesbeth Boersen.
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De Blaricumse Partij stemt tegen de begroting 2011
In een tumultueus eindigende raadsvergadering waarin de begroting 2011 behandeld werd en die 2 keer zo
lang duurde als gepland, hebben De Blaricumse Partij, de PvdA en het CDA tegen de begroting gestemd.
Desondanks haalde de begroting het, zij het met een miniem verschil (6 voor, 5 tegen).
De Blaricumse Partij maakt zich al geruime tijd zorgen over de financiële situatie van Blaricum. Jaar op jaar
zetten wij bij de begrotingsbehandeling uiteen op welke feiten onze zorgen gebaseerd zijn in de hoop dat het
college naar ons wil luisteren. Wij stellen vast dat het dit jaar nog slechter gesteld is met de financiën dan de
jaren ervoor.
Onze kritiek richtte zich op de volgende feiten:
• De begroting is niet materieel sluitend. Er is een aanwijsbaar financieel gat van € 112.000,--. Het college
neemt namelijk aan dat bij de komende taxatie van de woningen de waardedaling 2,1% zal zijn. In de
begroting is voorgesteld de OZB-tarieven in 2011 niet te verhogen. Door de combinatie waardedaling
/gelijkblijvende tarieven wordt er in 2011 € 77.000,-- minder OZB door de gemeente ontvangen. Daarbij
opgeteld € 35.000,-- die in 2010 minder ontvangen is dan begroot, resulteert dit in een financieel gat van
€ 112.000,--. Deze minder-inkomsten worden namelijk niet in de begroting gecompenseerd. Het financiële gat
wordt natuurlijk nog groter als de waardedaling méér dan 2,1% zal zijn!
• Het gebruiken van de teveel in rekening gebrachte GAD- en rioleringsheffingen als algemeen dekkingsmiddel
(zie artikel elders in deze Korenbloem).
• Het hanteren van een 5% rekenrente. De gemeente gaat er in de begroting van uit dat zij op haar reserves
5% rente zal ontvangen, maar in werkelijkheid is maximaal slechts 3% haalbaar. Er zit dus aan de
opbrengsten-kant veel fictief geld in de begroting waarmee wel concrete uitgaven gefinancierd worden.
• De kosten van het reeds aangelegde kunstgrasveld en het reeds in gebruik genomen gemeentehuis
Bernardus zijn niet opgenomen in de begroting. Hoewel dit boekhoudkundig juist is, omdat de betreffende
grondexploitaties nog niet zijn afgesloten, geeft het wel een vertekend beeld.
De optelsom van al deze zaken was voor De Blaricumse Partij aanleiding om de begroting af te keuren.
Een paar kleine winstpuntje willen we toch noemen:
• Het college erkent na onze kritiek dat het tijd wordt in de volgende begroting een rekenrente te hanteren die
dichter bij de feitelijke rente ligt.
• Het college heeft aangegeven dat zij volgend jaar de grondexploitaties zal hebben afgesloten en de kosten
van het kunstgrasveld en het gemeentehuis Bernardus zal activeren en in de begroting zal opnemen.
Liesbeth Boersen

De Blaricumse Partij stelt voor:
“niet op de bibliotheek bezuinigen!”
De Blaricumse Partij heeft samen met het CDA en de PvdA geprobeerd om de bezuiniging
op de bibliotheek zowel in 2012 als in 2013, van tafel te krijgen. Wij beschouwen de
bibliotheek namelijk als een basisvoorziening, die nu al een te lage subsidie van Blaricum
krijgt. Het landelijk gemiddelde subsidiebedrag per inwoner is namelijk 3x zo hoog als wat
Blaricum geeft. Hierdoor moeten bv. de Blaricumse scholen al 50% van het gebruik zelf
betalen.
Helaas stemden ook in dit geval VVD, HvB en D66 niet met ons voorstel in (5-6).
Liesbeth Boersen
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Forse bezuinigingen op welzijnsinstellingen
Gezien de slechte financiële situatie stelde het college voor om in 2011 5%, in 2012 10% en in 2013 15% te
bezuinigen op de Malbak, de Blaercom, de peuterspeelzalen, de bibliotheek, ouderzorg en maatschappelijk
werk. Nog voordat de begrotingsbehandeling in de raad plaatsvond bleek echter dat genoemde organisaties
veel te laat in kennis gesteld waren van de 5% bezuinigingsoperatie voor 2011. Het college trok daarom deze
5% in. Echter de 10% in 2012 en de 15% in 2013 bleven overeind.
De Blaricumse Partij realiseert zich maar al te goed dat Blaricum in financieel zwaar weer zit.
Vandaar dat wij de 10% bezuiniging in 2012 kunnen billijken. Echter de ronde van 15% in 2013 gaat voor ons
te ver. Wij dienden daarom samen met de PvdA en het CDA een motie in om de subsidie van 2012 zonder
extra bezuiniging ook in 2013 aan de welzijnsinstellingen ter beschikking te stellen. Dit onderbouwden wij met
het feit dat, toen het college besloot in 2013 15% te bezuinigen, er nog een rijksbezuiniging van 20% dreigde.
Omdat nu met het aantreden van het nieuwe kabinet blijkt dat de rijksbezuiniging relatief meevalt (niet de
verwachte 20%, maar 10%), vinden wij het ontoelaatbaar het sociaal cultureel werk door zo’n grote bezuiniging
in gevaar te brengen.
Onze motie werd echter verworpen doordat VVD, HvB en D66 wèl de 15% bezuiniging willen doorvoeren.
(5vóór en 6 tégen).
Liesbeth Boersen

Malbak alsnog € 10.000,-- voor verdere inrichting
Tijdens de begrotingsraad van woensdag 3 november is er door De Blaricumse Partij, het
CDA en de PVDA een motie ingediend om een bedrag van € 10.000,-- vrij te maken voor
verdere inrichting van de Malbak. Tijdens de stemming werd deze motie raadsbreed
ondersteund. Dit is alvast één stap in de goede richting. Wethouder van Loef is op de
hoogte van het inrichtingsprobleem en zal zich hier verder mee bezig houden. Tijdens de
bouw is helaas qua inrichting alleen rekening gehouden met o.a. tegels en sanitair.
Ineke Breet

Tegemoetkoming voor schoolzwemmen /
gymnastiekonderwijs gelukkig behouden gebleven.
In de raadsperiode van 2002-2006 is het schoolzwemmen, i.v.m. bezuinigingen, voor
Blaricum afgeschaft. De raad vond het echter belangrijk om een bedrag te reserveren voor
kinderen die met 4 jaar nog niet kunnen zwemmen. Indien hiervan geen gebruik gemaakt
zou worden voor zwemmen, gaat dit bedrag naar het gymnastiekonderwijs.
Bewegen voor kinderen is zeer belangrijk!!!
Na bestudering van de financiële begroting 2011 bleek er € 4.000,-- van de € 5000,-tegemoetkoming schoolzwemmen/gymnastiekonderwijs geschrapt te worden.
Bij navraag bij de BEL-organisatie bleek dit wettelijk niet toegestaan te zijn i.v.m. materiële
financiële gelijkstelling.
Deze bezuiniging van € 4000,-- is dan ook teruggedraaid!
Ineke Breet
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Forse bezuiniging op ambtelijke BEL-organisatie
De bezuinigingsdrift treft ook de ambtelijke organisatie. De 3 samengesmolten organisaties
van Blaricum, Eemnes en Laren, werkzaam in het BEL-kantoor in Eemnes, moeten in 2011
€ 600.000,--, in 2012 € 500.000,-- en cumulatief in 2013 nog eens € 500.000,-- inleveren.
De totale BEL-organisatie-begroting bedraagt 15 miljoen, waarvan 10 miljoen aan
ambtenarensalarissen wordt uitgegeven. U begrijpt dat deze bezuiniging een grote impact
heeft. Meerdere ambtenaren zullen dan ook hun baan verliezen.
Liesbeth Boersen

Inauguratie op 19 oktober van nieuwe
fractievertegenwoordigers
Voor De Blaricumse Partij was dit:
HANS BREET

René Kemperman
(tweede van links)
Van harte gelukgewenst!
BEGROTINGSRAAD:
Lange vergadering
HANS BREET

Verhitte debatten
Weinig belangstellenden
Toch zinvol
ONZE DRIE MUSKETIERS
HANS BREET

v.l.n.r.:
Bea Kukupessy
Liesbeth Boersen
Ineke Breet

Ter herinnering:
• Op 16 november is er een RTG (Ronde Tafel Gesprek) over de HOV (Hoogwaardig Openbaar
Vervoer) in het BEL-kantoor in Eemnes. Kom bijtijds, het zal erg druk worden!
• 23 november: raadsvergadering in het BEL-kantoor in Eemnes
• Binnenkort op onze website: Onze ‘Algemene Beschouwingen’, moties en amendementen
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