DE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

2011 / 09
30 december 2011

Beste Korenbloemlezers,

Op de drempel van de jaarwisseling wil De Blaricumse Partij u informeren over recente
politieke ontwikkelingen.
Wij hopen dat het jaar 2012 voor u en ons een positief jaar mag worden en dat alle
wensen mogen uitkomen. Wij doen daar uiteraard onze uiterste best voor!
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Ouderenspreekuur in Blaercom blijft! …
• HOV (Heel Overbodig Vervoer): - Het resultaat – het vervolg …
• Wethouder kan niet rekenen! …
• Begraafplaats ‘De Woensberg’: College versus Raad …
• Kinderen de dupe van stemwijziging coalitie …
• Begraafplaats ‘De Woensberg’: stand van zaken …
Link van de maand:
www.bijvanckinbeeld.nl en http://blaricum.ihvn.nl/ .
De Redactie
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.

Toch ouderenspreekuur
in de Blaercom
In het kader van de Blaricumse
bezuinigingen ontsprong ook Versa
Welzijn de dans niet. Daarom werd
zij gedwongen na te denken over
hoe zij met minder geld van
Blaricum toch een zo volledig
mogelijk pakket kon leveren.
Een van de oplossingen was het beëindigen van de huur in de Blaercom (kantoor Carla
Resing en Lisette Mooij). Dit zou tot gevolg hebben dat er in Blaricum oude dorp helemaal
geen ouderenspreekuur meer gehouden zou worden. Voor De Blarcumse Partij was dit
onacceptabel. Daarom hebben wij hierover meerdere keren vragen gesteld. In de laatste
RTG hebben wij wethouder van Loef aangespoord er bij Versa op aan te dringen een
ouderspreekuur in het oude dorp te handhaven. Dit alles heeft resultaat gehad. Iedere
dinsdagochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur is Carla Resing aanwezig en zal zij ouderen en
vrijwilligers met raad en daad bij kunnen staan. Voorwaar een goed begin van het nieuwe
jaar.
Liesbeth Boersen
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HOV over vrije busbaan langs Meenttrace
GS heeft onlangs besloten om de H(oogwaardig) O(penbaar) V(ervoer) verbinding tussen
Huizen en Hilversum over een vrije busbaan via het Meenttrace aan te leggen.
De gemeenten Huizen, Hilversum, Eemnes en Laren hadden hiermee al ingestemd. De
gemeenteraad van Blaricum was unaniem tegen een vrije busbaan. Alleen de tracékeuze
verdeelde de Blaricumse raad. VVD, HvB en D66 (de coalitiepartijen) gaven de voorkeur
aan een meerijdvariant over het Merk terwijl De Blaricumse Partij, PvdA en CDA (de
oppositiepartijen) opteerden voor de meerijdvariant over de Verlengde Aristoteleslaan, dus
tussen de Blaricummermeent en de Bijvanck.
GS vindt dat met de aanleg van een vrije busbaan een hoger regionaal belang gediend
wordt. Daarom hebben zij besloten de verantwoordelijkheid voor de aanleg van die vrije
busbaan op Blaricums grondgebied over te nemen. Met andere woorden, het bestuur van
Blaricum is buitenspel gezet. Als het nodig is stelt de provincie een inpassingsplan op.
Wellicht ten overvloede: het gekozen tracé loopt vanaf het Huizer busstation, over de
Huizermaatweg, tussen de Regentesse richting de Meent tussen de Blaricummermeent en
de Bijvanck. Vandaar tussen de A27 en de Stichtseweg naar de carpoolplaats en via de A27
naar Hilversum. Zie kaartje …
Over een ding
moeten we als raad
heel goed nadenken:
Moeten we ons
alleen maar fel blijven
verzetten met als
eventueel gevolg dat
we niet aan tafel
zitten bij de
daadwerkelijke
uitvoering van het
besluit en dus de
belangen van de
Blaricummers niet
kunnen behartigen of
is het verstandiger
proberen te blijven
meepraten en er voor
onze burgers uit te
halen wat erin zit?
Het laatste achten wij
zeer wenselijk
Liesbeth Boersen
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Wethouder kan niet rekenen
Overschrijding budgetten groenrenovatie en buitenruimte terraswoningen Bijvanck
Op de agenda van de onlangs gehouden raadsvergadering stonden o.a. 2 raadsvoorstellen
betreffende de “Groenrenovatie Bijvanck” en de “Herinrichting buitenruimte terraswoningen
Bijvanck”. Wethouder de Joode moest “opbiechten” dat het budget dat de gemeenteraad
maanden geleden voor deze projecten beschikbaar had gesteld in beide gevallen met
ongeveer 30% overschreden was. Bij de terraswoningen gaat het om € 116.000,-overschrijding, bij de groenrenovatie € 92.000,--. M.a.w., het college heeft zich niet
gehouden aan de kaders die de raad heeft meegegeven.
Het ergste daarbij is nog dat het geld al was uitgegeven zonder dat de raad
daarvoor toestemming had gegeven. In zo’n geval heb je als raad dus geen
keuze meer en sta je met de rug tegen de muur. Om het belachelijke en niet
toelaatbare van een dergelijke handelwijze aan te geven formuleerde ik:
“We hebben 3 keuzen: ja foei, ja foei foei en ja foei foei foei. We moesten
genoegen nemen met het “Sorry zeggen” van de wethouder.
Liesbeth Boersen

Motie over begraafplaats 'De Woensberg'
In de raad van dinsdag 13 december hebben De Blaricumse Partij en de PvdA een motie
van afkeuring ingediend m.b.t het handelen van wethouder De Joode inz. de begraafplaats.
Bij het vaststellen van de kadernota op 16 juni 2011 heeft het college twee voorstellen
gedaan namelijk:
• het verlagen van het onderhoud van de begraafplaats wat € 24.000,-- zou opleveren;
• het verhogen van de tarieven wat € 19.000,-- zou opleveren.
Bij amendement heeft de raad bij het vaststellen van de Kadernota unaniem besloten deze
beide genoemde bezuinigingen niet te willen. In de begroting van 2012 zijn deze
bezuinigingen toch opgenomen.
Tevens heeft de raad het college opgedragen verschillende scenario’s van
onderhoudsniveau en kostendekkendheid van tarieven uit te werken zodat de raad in een
later stadium daaruit een keuze zou kunnen maken. Het college heeft dit echter niet gedaan.
De raad moet ervan uit kunnen gaan dat het college handelt zoals
de raad heeft opgedragen.
De raad stelt tenslotte de kaders.
De motie van afkeuring is dan ook bedoeld om dit handelen af
te keuren en om dringend te verzoeken dergelijk handelen in
de toekomst na te laten.
Ineke Breet
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Motie logopedie toch verworpen
In de politiek kan het verkeren en niks is zeker. Deze clichés zijn bewaarheid in de
raadsvergadering van december jl.. Aan de orde was een herstemming over de motie
“handhaven preventieve logopedie” vorige maand ingediend door De Blaricumse Partij en
mede ondertekend door de VVD. Zie vorige Korenbloem. De herstemming was noodzakelijk
omdat in de vorige raad de stemmen staakten (6-6). Omdat de toen afwezige Frank Philips
raadslid is voor de VVD lag het in de lijn der verwachtingen dat de motie nu met 7 voor en 6
tegen aangenomen zou worden. Van een medeondertekenende partij mag je toch het een
en ander verwachten.
Het stemgedrag van de raadsleden was eufemistisch gezegd verrassend. Tegen de motie
stemden nu ineens 2 van de 3 leden van de VVD, de totale HvB fractie (terwijl Satyamo
Uildert van HvB een maand geleden nog voor stemde en de 2 leden van D66. De
oppositionele coalitieleden waren dus weer ‘bekeerd’. Alleen de fractievoorzitter van de VVD
bleef zijn handtekening trouw. Dit mocht echter niet baten. De stemmen voor het behoud
van preventieve logopedie van de 3 leden van De Blaricumse Partij, van het raadslid van
CDA en van de PvdA samen met die van Van Vegten zorgden voor het opnieuw staken van
de stemmen (6-6). Het Reglement van Orde geeft in zo’n geval aan dat bij het opnieuw
staken der stemmen het voorstel verworpen geacht moet worden.
Heel spijtig voor de kinderen die
nu niet op tijd gescreend worden.
Liesbeth Boersen

Tarieven begraafplaats stijgen (nog) niet, bouw nieuwe aula uitgesteld
Ondanks het feit dat er thans berekend is dat het jaarlijkse tekort op de begraafplaats
€ 71.619,-- bedraagt heeft de gemeente besloten voor 2012 de begraaftarieven niet te laten
stijgen. Voor een belangrijk deel is het tekort te wijten aan het beleid dat alleen
Blaricummers op De Woensberg begraven mogen worden. Hierdoor zijn de inkomsten veel
lager dan voorheen terwijl de kosten niet evident dalen. Volgend jaar wordt opnieuw bezien
of de tarieven voor 2013 wel aangepast moeten worden.
Met een drietal maatregelen denkt de gemeente het tekort op te kunnen vangen:
1. Geld gebruiken uit een reserve “afkoop onderhoud graven”
2. De afschrijftermijn van 20 jaar te verlengen naar 40 jaar
3. Het begrote aantal uren voor onderhoud van de begraafplaats aan de realiteit aan te
passen d.i. naar beneden bijstellen.
De bouw van een nieuwe aula zal nog enige tijd op zich laten wachten. Maar omdat de
huidige aula nu als opslagruimte gebruikt wordt heeft de gemeente nu besloten een nieuwe
schuur van 50 m2 te bouwen waardoor de opslag in de aula niet meer nodig zal zijn.
Liesbeth Boersen
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