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Beste Korenbloemlezers,

Deze editie van onze nieuwsbrief heeft veel financiële zaken in zich, die zeker ook voor u
gevolgen kunnen hebben. Wilt u uw mening kwijt of heeft u vragen, dan kunt u ons altijd
mailen. Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Waarom wij tegen de begroting 2012 van Blaricum zijn …
• De grenspaal … hij komt weer terug! …
• Blaricummers krijgen geld terug! …
• Preventieve logopedie is hard nodig, ook in de toekomst? …
• Sportpark Oostermeent, en hoe het verder gaat …
Tip van de maand:
Doe iemand een ‘Korenbloem’ cadeau! Vraag hem aan op: info@deblaricumsepartij.nl .
De Redactiepiet
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.

Vraagje: heeft deze zijstraat voorrang in een 30km zone?
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De Blaricumse Partij stemt tegen de begroting 2012
Traditiegetrouw staat ieder jaar in begin november de begroting voor het volgende jaar op
de raadsagenda. Centrale vraag daarbij is: “Aan welke zaken gaan we ons geld in 2012
besteden, hoeveel geld gaan we daaraan uitgeven en op welke manier vergaren we het?”.
Wij zijn opnieuw niet gelukkig met de begroting. Daarbij spelen 2 elementen een rol:
1) Bepaalde bezuinigingen zijn voor ons niet aanvaardbaar
2) De te hoge aanslagen voor GAD (ophalen van huishoudelijk afval) en
riolering.
Ad 1): Ook wij realiseren ons dat we moeten bezuinigen. We krijgen als gemeente nu
eenmaal steeds minder geld van het Rijk en steeds meer taken erbij. Verhoging van de OZB
is voor ons niet acceptabel. De Blaricumse tarieven zijn nu al de hoogste in de regio! De
uitgaven moeten dus verlaagd worden. Hamvraag daarbij is: waarop gaan we bezuinigen?
Met sommige voorgestelde bezuinigingen kunnen we leven. Het is niet leuk maar
noodzakelijk.
Echter de bezuinigingen op Groenonderhoud, Volksfeesten/Kermis, Speelplaatsen en
Starterlening, die door de coalitiepartijen VVD, HvB en D66 wel geaccepteerd worden,
zijn voor ons onbespreekbaar.
- Bezuinigingen op groenonderhoud.
Enige jaren gelden is er een bezuiniging doorgevoerd op het groen. Gevolg was veel
achterstallig onderhoud en zeer veel ontevreden inwoners. Alleen door middel van forse
investeringen kon dit achterstallig onderhoud ingehaald worden. Wederom bezuinigen op
groen betekent dus dat er opnieuw achterstallig onderhoud zal ontstaan.
- Bezuinigingen op kermis en volksfeesten.
Een hoogtepunt is de jaarlijkse kermis en de festiviteiten die daarbij door de
Oranjevereniging georganiseerd worden (zoals o.a. de volksspelen, versierde fietsen en
ringsteken). Ook kijkt menig Blaricummer uit naar de intocht van Sinterklaas en de viering
van Koninginnedag. Op deze feestelijkheden, die een traditie in Blaricum zijn en die de
sociale cohesie verhogen, willen we niet bezuinigen. Wij zijn er wel een voorstander van een
bijdrage van de horeca te vragen voor de door de gemeente gemaakte kosten. De
gemeente geeft veel geld uit om de festiviteiten mogelijk te maken (plaatsen van hekken,
afsluiten van straten, extra toezicht, opruimen kermis, e.d.). De horeca profiteert daar
financieel van. Het lijkt ons daarom alleszins redelijk deze onkosten voor een deel op de
horeca te verhalen.
- Speelplaatsen
Bewegen is essentieel voor een goede gezondheid. Een groeiend aantal kinderen is te dik.
Wij willen het voor deze groep zo aantrekkelijk mogelijk maken buiten te spelen. Goed
onderhouden en aantrekkelijke speelplaatsen stimuleren het bewegen.
   lees verder   
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Vervolg …
- Starterlening
Op initiatief van onze partij is destijds de starterlening geïntroduceerd. Een jonge
Blaricummer die voor het eerst een huis wil kopen maar daarvoor net niet voldoende
hypotheek kan krijgen, kan gebruik maken van de zogenaamde starterlening. 3 jaar lang kan
hij/zij een aanvulling op het bij de bank verkregen hypotheekbedrag krijgen. Na 3 jaar wordt
het inkomen opnieuw getoetst en beoordeeld of de renteloze bijdrage langer nodig is. In de
begroting 2012 is een verlaging van het budget voor starterleningen opgenomen. Dit
betekent dat minder jongeren een starterlening kunnen krijgen. Dit nu juist op het moment
dat er 30 koopappartementen voor met name starters boven de winkels in de Bijvanck
gebouwd zullen worden. En ook jongeren die zich in de Blaricummermeent willen vestigen
worden door deze bezuiniging benadeeld.
Zoals gezegd: We zullen toch moeten bezuinigen. In deze Korenbloem hebben we
aangegeven waarop we niet willen bezuinigen. In een van de komende Korenbloemen
zullen wij uiteenzetten welke alternatieve bezuinigingsmogelijkheden wij wel
acceptabel vinden en bij de Kadernota volgend jaar zullen inbrengen.
Ad 2): De heffingen voor GAD (ophalen van huishoudelijk afval) en riolering zijn te hoog in
relatie tot de kosten die daarvoor gemaakt worden. Populair gezegd: De gemeente verdient
op de afvalstoffenheffing. Er wordt bij de inwoners te veel in rekening gebracht. En omdat de
gemeente dat voor 2012 al weet, gebruikt het college dit overschot voor de financiering van
willekeurige andere zaken in de begroting. In de volgende raadsvergadering zullen wij dit
weer aan de orden stellen. De afloop hiervan kunt u lezen in een ander artikel in deze
Korenbloem.
Liesbeth Boersen

Grenspaal uit sporthal ‘De Grenspaal’
komt terug in de Blaricumse Bijvanck

Dit is een vergelijkbare grenspaal.
Een foto van
de échte’ was
niet aanwezig

Een aantal maanden geleden heb ik navraag gedaan naar
de grenspaal die vroeger in sporthal ‘De Grenspaal’ heeft
gestaan. Na veel speurwerk is de grenspaal
teruggevonden. Het leek mij een leuk idee om deze
grenspaal weer terug te plaatsen op het Burgemeester
Tydemanplein.
De meningen hierover zijn echter verdeeld. Ook mogelijke
andere locaties zijn aangegeven.
Wij wachten af.
Ineke Breet

Bron: www.tgooi.info

Wist u dat:
De ‘Malbak’ in de tweede helft van december eindelijk rolstoeltoegankelijk wordt?
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Blaricummer krijgt teveel betaald GAD-geld toch terug
Niet verwacht maar toch gekregen.
Met deze uitdrukking wil ik mijn gevoel omschrijven die ik aan de raadsvergadering van 15
november heb overgehouden.
Op de agenda stond “De 2de bestuurlijke voortgangsrapportage Blaricum 2011”. Dit is een
document waarin de inkomsten en uitgaven van Blaricum van januari 2011 tot 1 september
2011 vergeleken worden met de begroting. Gedurende het jaar zijn er altijd mee- en
tegenvallers. De belangrijkste meevaller was het overschot afvalverwijdering van
€ 155.000,-- en de grootste tegenvaller de veel lagere inkomsten bouwleges (€ 350.000,--).
Afvalverwijdering
Zoals u weet zet De Blaricumse Partij zich al jaren in om het teveel betaalde belastinggeld
voor het wekelijks ophalen van het huisvuil aan de burgers terug te geven. Ieder jaar valt
de definitieve afrekening van de GAD namelijk lager uit dan het voorschot dat de gemeente
zijn burgers in rekening brengt. Bijna tegen beter weten in hadden wij ook dit keer weer een
amendement gemaakt om het geld terug te geven. Op onze site www.deblaricumsepartij.nl
kunt u de volledige tekst vinden. In voorgaande jaren werden onze amendementen van
gelijke strekking alleen door PvdA en het CDA gesteund. Blij verrast was ik toen duidelijk
werd dat dit keer zich niet alleen de oppositie (De Blaricumse Partij, de PvdA en het CDA)
maar ook de coalitiepartijen (VVD, HvB en D66) zich bij ons voorstel aansloten. De raad
was unaniem bereid € 105.000,-- aan de burgers te retourneren. Waarschijnlijk zal dit
bedrag met de belastingaanslagen van 2013 verrekend worden. Hierbij gaat het om een
teruggave van ongeveer € 25,-- per woning.
Bouwleges
De inkomsten uit bouwleges vallen enorm tegen. In de begroting was geschat dat er
€ 650.000,-- zou binnenkomen. Dit bedrag wordt bij lange na niet gehaald. De prognose is
nu dat er slechts € 300.000,-- binnenkomt. Een tegenvaller dus van € 350.000,--. Het tekort
is volgens de wethouder het gevolg van 2 feiten. Ten eerste stagneren door de
economische crisis de bouwactiviteiten. Dus minder leges. Ten tweede gaat de nieuwbouw
van ziekenhuis Tergooi in Blaricum niet door. Overigens verbazen wij ons over het laatste.
De wethouder had namelijk kunnen weten dat nieuwbouw bij een ziekenhuis vaak jaren op
zich laat wachten. Wij houden ons hart vast voor volgend jaar. In de begroting 2012 is
namelijk gerekend op € 624.000,--. Ook dat kan wel eens onhaalbaar blijken.
Liesbeth Boersen

Preventieve logopedie wellicht niet wegbezuinigd
In dezelfde raad heeft De Blaricumse Partij gepoogd alsnog de preventieve logopedie te
behouden. Wij hebben een motie ingediend waarin wij het college verzoeken naar
mogelijkheden te kijken om de bezuiniging op preventieve logopedie bij de GGD ongedaan
te maken. De voorkeur gaat uit naar een oplossing in regionaal verband.
Medeondertekenaar van onze motie was de VVD.
   lees verder   
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Vervolg …
Door de opgelegde bezuiniging aan de GGD dreigt de preventieve logopedie
wegbezuinigd te worden. Wij vinden wij een slechte zaak. Dankzij preventieve logopedie
worden namelijk spraak- en taalproblemen tijdig gesignaleerd. Hierdoor kunnen
leerproblemen voorkomen worden. Ook de verwijzing naar het speciaal onderwijs neemt
door de preventieve logopedie met circa 30% af. Tevens zullen er minder sociaalemotionele- en gedragsproblemen optreden en kan er op tijd aandacht gegeven worden
aan de taalachterstand van allochtone kinderen. Ook veel kinderen met gehoorproblemen
worden dankzij preventieve logopedie al op 4 jarige leeftijd doorverwezen.
Al met al reden genoeg om een poging te wagen preventieve logopedie te behouden. Bij
de stemming staakten de stemmen 6-6. Het voorstel werd gesteund door de 3 leden van
De Blaricumse Partij, 2 leden van de VVD (het derde lid was afwezig) en Satyamo Uildert
van HvB. Omdat de stemmen dus staakten zal er in de volgende raadsvergadering
opnieuw over het voorstel gestemd worden.
Liesbeth Boersen

Herinrichting Sportpark Oostermeent
De Blaricumse Partij is blij dat er in de raad van 15 november opnieuw aandacht is
besteed aan de herinrichting van Sportpark Oostermeent.
In de periode 2004-2006 heb ik deel uitgemaakt van de sportwerkgroep Sportpark
Oostermeent. Wij hebben toen met alle sportverenigingen om de tafel gezeten om
knelpunten te inventariseren en oplossingen te bedenken. De herinrichting zou
budgetneutraal moeten worden uitgevoerd. De kosten voor de herinrichting zouden gedekt
worden uit de opbrengsten van woningbouw op het Sportpark.
De huidige coalitie heeft dit idee niet overgenomen. Inmiddels heeft BVV ’31 een
kunstgrasveld en bengelbak. Ook één van de natuurgrasvelden is opgeknapt.
In het voorstel komt verbetering toegang sportpark, vindbaarheid en parkeergelegenheid
alsmede ontsluiting van de Bouwvenen aan de orde. De trainingsvelden van SDS ’99
verkeren in slechte staat.
Ook wordt er gesproken over het overdragen aan de sportclubs van het beheer en
onderhoud van de gebouwen en velden alsmede de toekomstige
vervangingsinvesteringen. Dit in tegenstelling tot het voorstel in de raad van 5 juli waarin
alleen gesproken werd over het overdragen van onderhoud en beheer.
De Blaricumse Partij zou het zeer bedroevend vinden als straks het Sportpark voor veel
geld opgeknapt is en de sportverenigingen geen bestaansrecht meer zouden hebben. Wij
hopen dat het zover niet komt. Door het raadsbreed gedragen amendement dat De
Blaricumse Partij indiende, worden de handbalvelden van SDS’99 alvast opgeknapt. Ook
het amendement van de PvdA om de EHBO op zijn huidige locatie te handhaven kon op
unanieme steun in de raad rekenen.
Wij wensen de wethouder veel succes bij de onderhandelingen met de sportverenigingen.
Ineke Breet
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