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Beste Korenbloemlezers,

Deze Korenbloem staat geheel in het teken van de Kadernota. Hiervoor is ook onlangs een
RTG (Ronde Tafel Gesprek) en een Raad gehouden. Hoe e.e.a. is verlopen en wat onze
mening is, kunt u in deze nieuwsbrief lezen.
Wij wensen u weer veel leesgenoegen!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Algemene Beschouwingen verklaart …
• Onze visie op het BEL-zwembad …
• Bezuinigingen: wat wèl en wat niet …
• De ICT wordt duur betaald …
• Juist wel budget beschikbaar stellen voor kunsteducatie scholieren …
Kijkt u voor de motie’s en amendementen op onze site:
www.deblaricumsepartij.nl onder de knop ‘nieuws’.
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.>

Binnenkort HOV:
Op 13 juni a.s. komt dit onderwerp in de RTG (Ronde Tafel Gesprek)

SPITSBUS ???

Op 25 juni volgt dan de raadsvergadering over de HOV

Blaricum

DE BLARICUMSE PARTIJ:
Zalm 12
1261 PB Blaricum

1

Tel: 035-5267551
Website: www.deblaricumsepartij.nl
E-mail: info@deblaricumsepartij.nl

DE
BLARICUMSE
PARTIJ

‘DE KORENBLOEM’

Kadernota en Algemene Beschouwingen
22 mei jl. stond het belangrijkste onderwerp van het hele jaar op de raadsagenda, de
Kadernota 2013. Het woord ‘Kadernota’ verraadt al waar het hier om gaat: de (financiële)
kaders voor het komende jaar worden vastgesteld. Centrale vraag is dus: Waaraan gaan we
in 2013 geld uitgeven en waarop gaan we juist bezuinigen. De Blaricumse Partij diende een
aantal moties en amendementen in om veranderingen in de Kadernota aan te brengen.
Alvorens ik u de moties en amendementen uiteenzet, wil ik een aantal issues uit onze
Algemene Beschouwingen puntsgewijs aanstippen.
Door het stagneren van de Nederlandse huizenmarkt lopen de verkopen in de
Blaricummermeent stroef. Tientallen miljoenen euro’s zijn reeds in de Blaricummermeent
geïnvesteerd zonder dat er zekerheid geboden kan worden dat die op termijn terugverdiend
worden. Dit is een van de grootste financiële risico’s voor Blaricum sinds zijn ontstaan.
Hierover willen wij in overleg met de verantwoordelijke wethouder.
Alle Nederlanders verliezen door de economische recessie aan koopkracht. Daarom vindt
De Blaricumse Partij dat de OZB niet mag stijgen. Omdat ook het Rijk Blaricum via het
Gemeentefonds steeds minder geld geeft, zijn verregaande bezuinigingen noodzakelijk. Dit
wordt nog belangrijker, omdat wij ondanks alles in 2013 ook aan nieuwe dingen geld willen
uitgeven.
Nieuwe zaken waarvoor De Blaricumse Partij in 2013 geld over heeft zijn:
• BEL-zwembad
• culturele educatie voor kinderen
• het veiliger maken van de fietsoversteek op Randweg Midden
• de bestrijding van de eikenprocessierups
• milieuvriendelijke onkruidbestrijding (i.p.v. het gebruik van ‘Roundup’)
Zaken die De Blaricumse Partij voorlopig nog niet wil uitvoeren en waarmee wij willen
wachten op betere (financiële) tijden zijn:
• een bomenbeheerplan voor meer dan € 100.000,-- (de wethouder heeft overigens nu
al aangekondigd dat dit bedrag bij lange na niet toereikend zal blijken te zijn!)
• een algehele renovatie van de Eemnesserweg voor meer dan 1,2 miljoen euro
Omdat de financiële situatie van Blaricum ten tijde van de raadsvergadering op 22 mei niet
duidelijk was (o.a. de meicirculaire was nog niet binnen), heeft de raad geen besluiten
genomen over welk nieuw beleid uitgevoerd zou kunnen worden. Pas over enige weken/
maanden spreekt de raad zich hierover uit.
De fractie van De Blaricumse Partij
Liesbeth Boersen
Ineke Breet
Bea Kukupessy
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Amendement € 100.000,-- voor Belzwembad
Een steeds terugkerend thema (ook in onze Korenbloem) betreft de realisatie van een BEL
zwembad. Wij zijn voorstander van de renovatie van De Biezem. Om te laten zien dat het
ons menens is, wilden wij via een amendement (=wijzigingsvoorstel) alvast een jaarlijks
bedrag van € 100.000,-- reserveren voor de dekking van de exploitatiekosten van het
zwembad. Natuurlijk wordt de kans op een BEL zwembad groter als er nu reeds een eerste
financiële impuls voor een zwembad gegeven wordt.
Omdat wij merkten dat andere partijen het nog te vroeg vonden dit bedrag te reserveren,
hebben wij ons amendement aangehouden om het na de zomervakantie als meer
duidelijkheid gegeven kan worden over de Blaricumse inkomsten vanuit het Rijk opnieuw in
te dienen.
De volledige tekst van ons amendement is te lezen op onze site: www.deblaricumsepartij.nl.
Liesbeth Boersen

Amendement eenmalige bijdrage van
€ 35.000,-- voor langer openblijven Biezem
Laren is voornemens per 1 januari 2013 De Biezem te sluiten. En omdat de besluitvorming
omtrent de realisatie van een nieuw zwembad een half jaar vertraging heeft opgelopen, zal
het zwembadloze tijdperk ook langer zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was. Recent
heeft daarom een meerderheid van de raad van Laren aangegeven te willen onderzoeken
of het mogelijk is De Biezem minimaal en half jaar langer open te houden. Om ons
Blaricumse steentje daaraan financieel bij te dragen stelden wij de raad voor € 35.000,-beschikbaar te stellen, onder de voorwaarde dat ook Eemnes een financiële bijdrage zou
leveren.
Ook over dit voorstel wilde de raad
nu nog geen besluit nemen. Na de
zomervakantie komt het voorstel
opnieuw in de raad ter bespreking.
De volledige tekst van ons
amendement is te lezen op onze
site: www.deblaricumsepartij.nl
Liesbeth Boersen
Inmiddels heeft de gemeenteraad van Laren
besloten het zwembad in ieder geval tot
medio 2013 open te houden.
redactie

Wij willen langer
doorzwemmen!
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Liever Belzwembad dan gemeentehuis Bernardus
Ook Blaricum zal niet ontkomen aan grote bezuinigingen. We krijgen steeds minder geld van
het Rijk (in 2014 € 400.000,-- minder en in 2015 € 750.000,-- minder ten opzichte van
2013). En omdat we de OZB niet willen verhogen en toch geld willen hebben voor nieuwe
zaken, moge duidelijk zijn dat we serieus in onze uitgaven moeten snijden. De veel
gebruikte ‘kaasschaafmethode’ levert inmiddels veel te weinig op. We zullen dus echt
keuzes moeten maken. Een van de grote gemeentelijke uitgaven is gemeentehuis
Bernardus. Jaarlijks kost dit de gemeenschap minimaal € 150.000,--.
Hieronder volgen onze argumenten waarom wij een onderzoek naar mogelijke
verkoop van gemeentehuis Bernardus voorstelden:
• De inwoners van Blaricum hebben weinig profijt van dit gemeentehuis, omdat het maar
af en toe (en slechts op afspraak) geopend is voor de Blaricummers
• De inwoners van de Bijvanck en de Blaricummermeent (dus een meerderheid van de
Blaricummers) zijn sneller in het BELkantoor dan in het Bernardusgemeentehuis
• Blaricum maakt dubbele kosten omdat we ook gewoon meebetalen aan de
bestuursvleugel van het BELkantoor ook al maken we daar slechts weinig gebruik van
• Het Bernardusgebouw biedt slechts onderdak aan het college van B&W en een
handjevol ambtenaren
• Als er een andere gebruiker gevonden wordt doet dit niets af aan de prachtige
uitstraling van het gebouw
In de raad ontstond een aardige
beeldspraak toen Satyamo Uildert (HvB)
inbracht dat bij verkoop van het
Bernardusgemeentehuis Blaricum zijn
nieuwe hart zou verliezen. Mijn reactie
hierop: “De inwoners van Blaricum zijn als
het ware het bloed van onze gemeente. Het
Bernardusgebouw is zelden voor inwoners
geopend. Er stroomt dus veel te weinig
bloed door dit nieuw hart om vitaal en
levensvatbaar te zijn”.
Het moge duidelijk zijn: Wij zijn bereid het
Bernardusgemeentehuis in te ruilen voor
een BEL-zwembad. Ons idee haalde het
niet, maar zoals de Gooi- en Eemlander het
kernachtig omschreef: “het stemde de raad
wel tot nadenken”.
Ook deze motie is op onze site na te lezen.
(www.deblaricumsepartij.nl)

KIEZEN OF DELEN!

Liesbeth Boersen
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Een beetje minder uitgaven voor ICT mag best
Bij onze zoektocht naar mogelijkheden om te bezuinigen, stuitten wij op grote uitgaven voor
ICT. De Belorganisatie (Blaricum, Eemnes en Laren) geeft jaarlijks al ruim € 300.000,-- aan
kapitaallasten uit voor in het verleden gedane investeringen op het gebied van ICT. Het
Blaricumse deel daarvan bedraagt jaarlijks € 105.000,--. En omdat de BEL-organisatie in
2013 vergaande ICT investeringen wil gaan doen, was er voor Blaricum in de Kadernota nog
eens € 85.000,-- extra aan jaarlijkse uit te geven kapitaallasten ICT bijgeraamd. Aan
Eemnes en Laren waren soortgelijke bedragen gevraagd.
Gezien de financiële situatie van Blaricum en de daaruit voortvloeiende behoefte tot
bezuinigen, stelden wij voor om in samenspraak met Laren en Eemnes de mogelijkheden te
onderzoeken om het jaarlijkse extra berdrag van € 85.000,-- tot minimaal de helft terug te
brengen.
Ook hierover wilde de meerderheid van de raad nog geen besluit nemen. Binnenkort komt
het volledige ICT voorstel op tafel en wij gaan ervan uit dat alle raadsleden dit, zoals
beloofd, kritisch zullen beoordelen.
Liesbeth Boersen

Culturele educatie voor kinderen in de
groepen 7/8 van de basisscholen in Blaricum
De Blaricumse Partij vindt het belangrijk dat kinderen cultuur opsnuiven omdat zij daar hun
hele leven profijt van hebben. Ook zijn de kinderen van nu de bezoekers van de toekomst.
Het Singer, museum/concertzaal in Laren, heeft speciaal culturele activiteiten ontwikkeld die
op kinderen toegespitst zijn. Zo zijn er interactieve rondleidingen met gebruik van
verrassende voorwerpen, spelopdrachten en schoolrondleidingen met informatie over
kunstwerken. Ook is het mogelijk om een muziekdocent in de klas te krijgen. De klas kan
ook een eigen tentoonstelling maken. Tevens kan een workshop over muziek en kunst met
bezoek aan Media Centrum Hilversum worden gevolgd. Wat ontbreekt aan het lijstje zijn
muziekconcerten, speciaal voor kinderen. De Blaricumse Partij wil graag dat deze ook
georganiseerd gaan worden. Menigeen heeft hier veel dierbare jeugdherinneringen aan.
De kinderen van de Larense scholen kunnen wel gebruik maken van de culturele activiteiten
van Singer, maar die van de Blaricumse scholen niet. De Blaricumse scholen hebben geen
budget om van deze culturele mogelijkheden gebruik te maken.
De Blaricumse Partij heeft in de raad over de kadernota 2013 een amendement ingediend
om jaarlijks een budget van € 5.000,-- te reserveren om de ongeveer 350 kinderen uit de
groepen 7/8 van de Blaricumse basisscholen de gelegenheid te geven gebruik te maken van
de door Singer speciaal voor kinderen ontwikkelde activiteiten. In een vervolgbijeenkomst
over de kadernota zal hier door de andere politieke partijen nader op ingegaan worden.
Wij zouden het toejuichen als de andere partijen ons initiatief zouden ondersteunen.
Ineke Breet
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