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SPECIALE EDITIE!
Beste Korenbloemlezers,
In deze speciale editie van onze nieuwsbrief willen wij u informeren over de
voorgestelde bezuinigingen die de Gemeente Blaricum haar inwoners moet
gaan opleggen om de financiën binnen de begroting te laten vallen.
Deze bezuinigingen worden ook deels door de overheid opgelegd en ook
worden er meer taken van de provincie naar de gemeenten doorgeschoven.
Onze partijvisie hebben wij vertaald in een aantal amendementen op de
kadernota, welke op 16 juni j.l. zijn ingediend in de extra raadsvergadering in
het gemeentehuis van Blaricum (Bernardus). In onze volgende korenbloem
zullen wij hiervan de resultaten bespreken.
In deze raadsvergadering waarin de kadernota werd besproken presenteerde
iedere partij ook hun ‘algemene beschouwingen’. Onze fractievoorzitter
Liesbeth Boersen heeft dit voor onze partij gedaan. De tekst hiervan is in deze
korenbloem te lezen.
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Zuinig …

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.
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Algemene beschouwingen kadernota 2012
Voorzitter…
De voorliggende kadernota kunnen we beter een kaderstellend bezuinigingsdocument
noemen. Wij zijn het met het college eens dat er bezuinigd moet worden, maar over de
zaken waarop bezuinigd wordt en over de mate waarin verschillen we van mening. Ik heb
eens in kaart gebracht hoe u voorstelt te bezuinigen:
1. U doet geen of minder onderhoud meer bv. aan scholen en wegen. Onderhoud pleeg
je om te voorkomen dat je in de toekomst voor grote uitgaven komt te staan. Door geen
onderhoud meer te plegen verschuif je de problemen dus alleen maar naar de
toekomst. Dat heet niet bezuinigingen, maar verschuiven.
2. U pikt uit andere potten, dat is populair voor u geeft het geld niet uit aan de dingen
waarvoor u het ontvangen heeft.
a) GAD: € 50.000,--, Riolering: € 50.000,-- (over beide zaken hebben we vorig jaar
uitgebreid gesproken!). U zet GAD- en rioleringsgelden in voor andere
doeleinden.
b) Dit jaar gaat u nog een stapje verder. Het geld dat u via het Gemeentefonds
beschikbaar is gesteld om de buitenkant van de scholen te onderhouden geeft
u niet langer aan dat onderhoud uit maar gebruikt het voor de dekking van
willekeurige andere uitgaven.
c) Nog erger vinden wij dat u ernaar streeft om € 50.000,-- minder aan WMO te
besteden en dat u dit bespaarde WMO geld gebruikt om gaten in de begroting te
dichten.
3. U draait gewoon de kraan dicht zonder de consequenties in beeld te brengen:
a) Bv.: € 500.000,-- op de BEL organisatie bezuinigen waardoor er bv. nog maar
3,5 FTE (Full Time Employee) op ruimte zit. Let wel: voor 3 gemeenten.
b) Bv. de ondersteuning rekenkamer wordt zomaar wegbezuinigd. Wij vragen ons
af welke consequenties dit voor de rekenkamer heeft.
c) Bv. U bezuinigt € 48.000 op de volksfeesten/de Oranjevereniging. Heeft u
überhaupt uitgezocht welke consequenties dat heeft? Dit zou wel eens het einde
van de activiteiten van de Oranjevereniging kunnen betekenen.
d) Bv. u legt een taakstellende bezuiniging op groenonderhoud op van € 35.000.
Wat zijn de gevolgen?
Al met al leiden deze bezuinigingen en verschuivingen er toe dat de OZB niet verhoogd
wordt. Dat schijnt het enige doel van de coalitie te zijn. Dat dit ten koste gaat van de
mensen die een beroep moeten doen op de WMO (de zorgbehoeftigen) en de minder
draagkrachtigen is kennelijk voor u van ondergeschikt belang.
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Voorzitter…
Het is ons opgevallen dat met name de Bijvanck getroffen wordt door de
bezuinigingswoede. Veel zwaarder dan het oude dorp.
De Bijvanck is het kind van de rekening:
a) Immers het in de raadsvergadering van juni jl. voorgelegde “Beheerplan Wegen” gaat
uitvoerig in op de slechte staat van onderhoud van de wegen en de openbare
verlichting aldaar. De raad heeft in juni voldoende financiële middelen beschikbaar
gesteld om dit werk uit te voeren. Echter u stelt nu hierop een bezuiniging voor. Uw
parool is “Als we de stenen omkeren kan het voor minder”.
b) De wethouder heeft ons toegezegd nu de verlichting in het oude dorp op orde is met
een verlichtingsplan voor de Bijvanck te komen. Dit is kennelijk bij een voornemen
gebleven, er worden in deze kadernota geen financiën in het vooruitzicht gesteld.
c) De eventuele bezuiniging op kinderspeelplaatsen treft de Bijvanck het hardst. De
meeste speelplaatsen zijn namelijk in de Bijvanck. Wat ik daarbij vrees is dat er nu
door partijen een bezuiniging voorgestaan wordt maar als de bezuiniging
geëffectueerd wordt, de consequentie ervan duidelijk wordt en de burgers beginnen te
klagen, er kritiek komt op het college en de ambtenaren geuit door raadsleden die
nu op die posten willen bezuinigen.
In de Bijvanck hoor je vaak dat de inwoners het gevoel hebben tweederangs burgers te
zijn. Ik kan me gezien het bovenstaande goed voorstellen waar dat gevoel vandaan komt.

BELzwembad en sportpark
Het college en de coalitie schijnt niet veel op te hebben met sport. In de kadernota staan
maar 3 regels over het zwembad en het benodigde bedrag is slechts PM opgenomen. Het
sportpark bestaat al helemaal niet in de kadernota.
Wat het zwembad betreft hebben wij van meet af aan het vermoeden gehad en het ook bij
meerdere gelegenheden uitgesproken dat het nu lopende onderzoek naar de haalbaarheid
ervan slechts een rituele dans is uitgevoerd door de drie coalitiepartijen. Dit om het
brengen van de slechte boodschap dat zij niets zien in een BEL zwembad, omdat zij het
benodigde geld voor de jaarlijkse exploitatie niet kunnen c.q. willen beschikbaar stellen nog
voor zich uit te schuiven.
Over het sportpark zijn we net zo somber. De coalitie wil niet alleen het renovatieplan
annuleren, dat nota bene in goed overleg met de sportverenigingen tot stand is gekomen,
maar geen enkele bedrag in de kadernota wijst erop dat er het komende jaar geld besteed
zal worden aan aanpassingen en groter onderhoud. Ik denk dat het college/de coalitie het
liefst het sportpark in zijn huidig staat wil overdragen aan de gebruikers. Dat noemen wij
over de schutting gooien. Wat ons betreft kan het sportpark alleen in goede staat van
onderhoud in beheer overgedragen worden.
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Belorganisatie
Onze ambtelijke organisatie is er een op afstand. Gevolg van de aangegane
gemeenschappelijke regeling. Direct sturen is voor de raad onmogelijk.
Toch willen we in onze algemene beschouwingen daar wel het een en ander over kwijt:
a) Wij krijgen de indruk dat er ondanks dat de resultaten van het
medewerkerstevredenheidsonderzoek positief zijn er sprake is van een angstcultuur
onder de medewerkers. Wie zijn mond opendoet en zich negatief uit loopt de kans op
non-actief gesteld te worden. Misschien vandaar ook wel die positieve
onderzoeksresultaten.
b) Te veel tijd wordt besteed aan teambuildingsactiviteiten en er worden te vaak heidagen
voor MT georganiseerd. Hierover hebben wij, de voltallige raad, de directie een brief
geschreven. Hierdoor neemt de toch al aanwezige werkdruk alleen nog maar toe.
c) Bezuinigingen op personeelgebied vinden alleen plaats door inkrimping van het aantal
medewerkers met handjes en niet op managementniveau. Zo dreigt de organisatie een
waterhoofd te krijgen.
d) Tenslotte is ons gemeld dat de directie van de BEL organisatie een onderzoek doet naar
de toekomst van de buitendienst. Handhaven, een groot deel van de werkzaamheden
uitbesteden of alles uitbesteden zijn de 3 opties. Wij vrezen dat het afstoten van de
buitendienst of een deel ervan van grote invloed zal zijn op de identiteit van ons dorp.
Uitbesteden lijkt goedkoper. Dat komt omdat in de uurtarieven van de mensen van de
buitendienst enorme overheadkosten van de totale bedrijfsvoering van de
BELorganisatie verwerkt zijn. Dan moet u denken aan dure huisvesting,
managementteam, uitgaven ICT, bestuur enz. Logisch dat de buitendienst geen
concurrerend uurtarief heeft. MAAR, zonder buitendienst moeten die overheadkosten
toch betaald worden en zullen de uurtarieven van de andere medewerkers belast worden
met nog meeroverheadkosten en omhoog moeten. Vervolgens krijg je de discussie of we
die werkzaamheden dan ook niet beter kunnen uitbesteden. Voor je het weet heb je je
hele ambtelijke organisatie uitgehold. Ik zou de mensen die wel aan het stuur zitten
willen meegeven BEZINT EER GE BEGINT. Ik roep u in deze toch ook vooral op aan
onze buitendienstmensen te denken.
Liesbeth Boersen
fractievoorzitter
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