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SPECIALE EDITIE!
Beste Korenbloemlezers,
Het is alweer vakantietijd en u zult dus wel ergens anders zijn met uw
gedachten, maar de afgelopen tijd hebben de bestuurders van uw mooie
dorp niet stilgezeten om tot een stabiele coalitie te komen. Hiervoor zijn
vele overleggen geweest die door de grootste partij (HvB) zijn gehouden.
In de onderhandelingen is een coalitie ontstaan waar iedereen zich goed in kon
vinden. Hoe e.e.a. exact is verlopen kunt u in deze Korenbloem uitgebreid
lezen. Uiteraard ging het ook voor een groot deel om het beheer van onze
financiën van de gemeente Blaricum. Ook hierover doen wij u uitgebreid
verslag.
Op dit moment is het zomerreces en worden er geen
reguliere vergaderingen meer gehouden. De eerstvolgende
RTG’s (Ronde Tafel Gesprekken) komen weer in september.
Mede namens de fractieleden, fractieassistenten en
steunfractieleden wensen wij u een prachtige vakantie toe,
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.

De nieuwe samenstelling van onze partij:

Bea Kukupessy-Rokebrand

Ineke Breet-Roestenburg

René Kemperman

Fractievoorzitter
Raadslid

Raadslid

Raadslid
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Onze wethouder Liesbeth Boersen
Doordat onze partij een wethouder kon leveren in de nieuwe
coalitie, maakt Liesbeth Boersen niet langer deel uit van de
gemeenteraad. Haar plaats in de raad wordt ingenomen door René
Kemperman. René is al jaren actief in de steunfractie van De
Blaricumse Partij en is gespecialiseerd in financiën en ouderenzorg.
Bea Kukupessy neemt het fractievoorzitterschap van Liesbeth over.
Als wethouder is Liesbeth verantwoordelijk voor:
Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Openbare werken (groen,
wegen), Verkeer en vervoer inclusief HOV, Milieuzaken, Sportzaken
(incl. Belzwembad en Sportpark).

Coalitieproces juni 2014

Nieuwe coalitie Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA een feit!
Het Noordhollands Dagblad kopte nog op 5 juni 2014: “In vijf gemeenten nog geen
coalitieakkoord”. “Grote steden als Amsterdam en Den Haag hebben nog geen nieuw
college, maar ook in de kleinere gemeenten Den Helder, Blaricum en Zutphen wordt nog
gepraat”.
Inmiddels, 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, heeft ook Blaricum weer een
nieuwe coalitie. De komende 4 jaar zullen Hart voor Blaricum (HvB), De Blaricumse Partij
(DBP) en het CDA, samen goed voor 8 van de 13 raadszetels, gaan samenwerken.
Annemarie Kennis, Liesbeth Boersen en Ben Lüken zijn de nieuwe wethouders.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. werd HvB de grootste partij met 4 zetels,
gevolgd door de VVD met 3, evenals DBP (slechts ca. 80 stemmen minder dan de VVD).
D66 kreeg 2 zetels en het CDA 1. De PvdA haalde de kiesdrempel niet en verdween uit de
raad.
Als grootse partij had HvB het voorrecht de onderhandelingen te leiden. 2 maanden lang
werd gepoogd een coalitie te vormen bestaande uit HvB, VVD en het CDA. Toen dat niet
haalbaar bleek kregen wij (DBP) de uitnodiging van HvB om de plaats van de VVD aan de
onderhandelingstafel in te nemen. In eerste instantie reageerden wij terughoudend op dit
verzoek. HvB en DBP waren immers elkaars ‘aardsrivalen’. En hoewel het daarom in het
begin wel wat raar aanvoelde werd tijdens de onderhandelingsgesprekken, die in
buitengewoon prettige sfeer verliepen, duidelijk dat de combinatie van de twee dorpspartijen
succesvol zou kunnen zijn. Natuurlijk moesten er van beide kanten compromissen gesloten
worden, maar als we het geheel overzien mogen we concluderen dat we op het uiteindelijke
resultaat trots kunnen zijn omdat veel van ons verkiezingsprogramma in het
coalitieconvenant is opgenomen.
Wat we met elkaar hebben afgesproken kunt u verderop in deze Korenbloem lezen.
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Interview Manon Jongeling (Hart voor Blaricum) en Liesbeth Boersen (De Blaricumse Partij), door Peter van Rietschoten

Niet om macht, wel om mensen
Heel bijzonder is het niet dat in Blaricum de beide dorpspartijen Hart voor Blaricum (HvB)
en De Blaricumse Partij (DBP) deel uitmaken van de coalitie. In het Limburgse Meerssen
bijvoorbeeld wordt de coalitie gevormd door de drie lokale partijen en zitten de ‘landelijke’
partijen in de oppositie. Toch lijkt, zeker gezien het nog maar recente politieke verleden van
Blaricum en de ontstaansreden van HvB, de nieuwe coalitie van genoemde dorpspartijen
samen met het CDA in eerste instantie geen vanzelfsprekendheid.
Wie echter met de fractievoorzitters van beide dorpspartijen om
de tafel gaat zitten, komt al gauw tot de conclusie dat de nieuwe
coalitie weleens een vertaling zou kunnen zijn van wat er echt leeft
in de gemeente en welke gedeelde waarden er liggen onder die
uiterlijke diversiteit en verschillende levensstijlen. Liesbeth Boersen,
fractievoorzitter van De Blaricumse Partij (inmiddels wethouder
Ruimtelijke Ordening en opgevolgd door Bea Kukupessy) zegt:
‘Beide partijen staan heel dicht bij de inwoners, het ‘bekend zijn met’
is iets dat bij zowel HvB als onze partij een belangrijk en sterk
kenmerk is.’ Manon Jongeling (fractievoorzitter HvB en in de
afgelopen periode formateur) voegt daaraan toe: ‘Beide partijen
bestrijken een groot gedeelte van de gemeente, qua achterban en
Liesbeth Boersen (DBP),
kiezers. We zijn complementair, zonder haaks op elkaar te staan.’
wethouder R.O.
Dat laatste was een jaar of tien geleden wél het geval, maar zowel Boersen als Jongeling
benadrukken dat dat het verleden is. Boersen: ‘Het gaat om het belang van de gemeente.
Beide partijen en de betrokken personen hebben aangetoond dat te kunnen en willen
afsluiten.’ Jongeling: ‘Toen dat eenmaal was vastgesteld, bleken de verschillen wat betreft
programma, maatschappelijke opvattingen en partijcultuur helemaal niet groot te zijn.
Sterker: vooral waar het gaat om de zelfstandigheid van Blaricum, een rechtvaardige
inrichting van het sociale domein en een zorgvuldig maar ook sociaal beheer van de
financiën, liggen HvB en DBP op dezelfde koers.’
Verschillen, maar vooral samen
Natuurlijk zijn er wezenlijke verschillen tussen beide partijen, en
die zullen ook niet verdwijnen. Ofschoon zowel HvB als DBP in
alle wijken van de gemeente aanhangers en stemmers hebben
(het is dus bepaald niet zo dat HvB dé partij van het Dorp is en
DBP dé partij van de Bijvanck zou zijn), is het geen geheim dat
in sommige buurten meer kiezers van de ene partij wonen dan
van de andere. En als men de kiezers van beide partijen zou
onderscheiden naar inkomen of welstandsklasse, dan zal daar
waarschijnlijk ook wel een duidelijk plaatje uit naar voren komen.
Manon Jongeling,
fractievoorzitter HvB
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Maar onder die verschillen blijken fundamentele waarden te liggen die voor het voortbestaan
en het plezierig houden van een samenleving van groot belang zijn. Zo hechten beide partijen
sterk aan het maken van verbindingen, het samen doen, de identiteit én de individuele ruimte
waarborgen, de sociale cohesie en de rechtvaardigheid in zowel de bestuurskamers als op
straat overeind houden. Boersen: ‘Het gaat bij onze partij om de bereidheid het met elkaar te
doen, kruisverbanden aan te gaan en die te benutten.’ Jongeling voegt daaraan toe: ‘Leven
en laten leven, maar mét de bereidheid en het vermogen om je te mengen, en vooral om te
handelen vanuit het menselijke. Ik denk ook dat HvB en DBP daardoor wezenlijk verschillen
van veel andere, al dan niet landelijke partijen: wij vinden dat een gemeente als Blaricum
moet worden bestuurd door ménsen en niet door partijprogramma’s of door mensen met een
Haags sausje over zich heen.’
Blij met CDA
CDA is het derde lid van de coalitie. Boersen en Jongeling zijn daar allebei uitgesproken blij
mee. Jongeling stelt dat Gerard Knoop door zijn ervaring en zijn persoonlijkheid zowel naar
HvB en DBP als naar de oppositie toe een bruggenbouwer zal zijn. ‘Hij draagt bij aan
openheid, en persoonlijkheid en menselijkheid.’ Boersen vindt dat het CDA nu een sterke
partij is. ‘Ze voegt structuur toe, kennis van zaken en wijsheid.’
Achilleshiel
Ondanks de tevredenheid die ook past bij ‘politieke wittebroodsweken’, mag de vraag naar de
achilleshiel van de nieuwe coalitie niet achterwege blijven. Boersen: ‘Tegenover HvB is dat
misschien de renovatie van de Eemnesserweg. Daar waren en zijn wij niet blij mee.’
Jongeling: ‘Voor ons blijft het parkeren in het Dorp en de eventuele blauwe zone een heel
moeilijk punt. Wij wensen namelijk géén verstening.’ Beiden bevestigen evenwel dat het
coalitie-akkoord mede is gebaseerd op de afspraak dat er aan recente raadsbesluiten niet zal
worden getornd.
Rechtvaardig bezuinigen
Bezuinigingen en de beoogde verhoging van de OZB (eenmalig met 10% in 2015), die
komende dinsdag 24 juni op de agenda van de raadsvergadering inzake de kadernota staat,
zien Jongeling en Boersen niet als een breekpunt – hooguit als een onderwerp waar van de
kant van de oppositie vuurwerk te verwachten valt. Jongeling: ‘In deze liggen HvB en DBP
ook écht op dezelfde koers. Wij kiezen níet voor het kapot bezuinigen van cruciale
onderdelen van het voorzieningenniveau van de gemeente. Nee, wij kiezen bewust en zeer
weloverwogen voor een bezuinigingspakket dat geen inwoner direct zal merken in combinatie
met een eenmalige OZB-verhoging (die overigens in euro’s zeer meevalt) die we weer deels
compenseren door teruggave van GAD-gelden.’ Boersen: ‘Ja, ook hierin ziet men dat het
sociale gehalte van beide partijen hoog is en voor een groot gedeelte ook dezelfde richting en
inhoud heeft. Samen met het CDA heeft Blaricum nu echt een sterke, sociale coalitie.’
Jongeling: ‘Het coalitieprogramma heet Samen en Zelfstandig. Die titel zegt precies waar we
met elkaar voor staan. Zonder wie dan ook uit te sluiten. Dus onze intentie is ook
samenwerken met VVD en D66; daar waar zij inhoudelijk en positief besluitvorming kunnen
opplussen, zal de gemeente wel bij varen. Het gaat ons niet om macht; het gaat ons sec om
de toekomst van Blaricum, de mensen en hun welzijn.’
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Samenvatting coalitieafspraken
Hoofdstuk 1 Het algemene bestuur en middelen
Zelfstandigheid
Gestreefd wordt naar zelfstandigheid in BEL verband ten behoeve van het waarborgen van het
karakter van Blaricum.
Daarnaast zal de samenwerking met Huizen uitgebreid worden.
Hoofdstuk 2 Het fysieke domein, de leefomgeving Blaricum
Woningbouw
Bouwen naar behoefte van de diverse doelgroepen.
Overleg met corporatie om het aantal sociale woningen in oude dorp te handhaven.
Woningen specifiek voor jongeren/ouderen gebouwd ook aan jongeren/ouderen blijven toewijzen.
Individuele huurgewenningsbijdrage voor oudere huurders die bereid zijn kleiner te gaan wonen.
Begraafplaats
De regels voor toelating zullen worden verruimd waarbij een directe en aantoonbare band met
Blaricum of de Blaricumse begraafplaats essentieel blijft.
Eemnesserweg
De werkzaamheden voor de herinrichting aan de Eemnesserweg zijn inmiddels gestart en zullen
daarom conform het raadsvoorstel uitgevoerd worden. Twee jaar na oplevering zal er een onderzoek
gedaan worden naar de doelmatigheid en de effecten van de genomen aanpassingen. Eventuele
ongewenste verkeersstromen dan wel belemmeringen van doorstroom zullen in kaart gebracht
worden om mogelijk bij te sturen.
Gemeentehuis Bernardus
Het eigen gemeentehuis zal in stand gehouden worden omdat dat ons streven van behoud van
zelfstandigheid onderstreept.
Er zullen initiatieven ontplooid worden om het gemeentehuis beter te benutten.
Bestemmingsplannen
Het authentieke van Blaricum moet behouden blijven, daarom conserverende bestemmingsplannen.
Wel ruimte voor logische afwijkingen d.w.z. ietwat flexibiliteit waarbij precedentwerking vermeden
dient te worden.
Groenbeleid
Het karakter van Blaricum wordt mede bepaald door het groen. Daarom slechts geringe
bezuinigingen en alleen op die plekken die minder zichtbaar zijn.
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
Wij wijzen een vrije busbaan langs zowel Meenttracé als langs ’t Merk af.
Gekozen wordt voor de meerijdvariant over ’t Merk. De samenwerking met Huizen wordt gezocht.
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Verkeersveiligheid
Wij willen verkeersmaatregelen treffen die van belang zijn voor de veiligheid van de jeugd, ouderen
en mensen die slecht ter been zijn.
Blaricummermeent
Verkoop stimuleren zonder aan de kwaliteitseisen te tornen.
Er dient een plan van aanpak te komen om de kosten van het projectbureau te beheersen.
Als streven wordt meegegeven dat de lening gedurende de komende 4 jaar gemiddeld per jaar met 4
miljoen euro per jaar dient af te nemen.
Handhaven
Er dient intensiever gehandhaafd te worden op bouwen, kappen, parkeren, snelheid enz.
Onderzocht wordt of wielklemmen een oplossing bieden.
De blauwe zone die enige tijd geleden al door de raad is goedgekeurd wordt ingevoerd.
De uitbreiding van het parkeerterrein bij Bellevue (fase 2 en 3) alleen uitvoeren indien een tekort aan
langparkeercapaciteit is aangetoond.
Geluidswering
Het gesprek met Rijkswaterstaat intensiveren om geluids- en fijnstofoverlast van de A27 te beperken.
Duurzaamheid
Bij het vervangen van de openbare verlichting valt de keuze op LED.
Hoofdstuk 3 Het sociale domein, de leefbaarheid in Blaricum
Niemand mag tussen wal en schip verzeild raken. Speciale aandacht zal worden gegeven aan
zwakkeren in onze samenleving; zij mogen niet de dupe worden van deze decentralisatie.
Sociaal domein
Coalitiepartijen reserveren € 100.000,-- bovenop de reeds bestaande reserves voor dit doel om
iedereen ook in 2015 en volgend die zorg te kunnen geven die hij of zij nodig heeft.
Zorgloket in gemeentehuis Bernardus
In het gemeentehuis Bernardus dient tenminste op de dagen dat de inwoners hier voor burgerzaken
terecht kunnen een zorgloket geopend te worden.
Dorpshuizen
De verschillen tussen Malbak en Blaercom worden erkend en gerespecteerd.
Er zal worden onderzocht in hoeverre bestuur en beheer van beide dorpshuizen geoptimaliseerd kan
worden.
De functies van de Malbak zullen worden gehandhaafd en zo mogelijk versterkt.
Bezien wordt of commerciële activiteiten ontwikkeld kunnen worden.
De levendigheid dient vergroot te worden bv. door een terrasfunctie bij de Malbak mogelijk te maken.
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Stichtse strand
Het Stichtse Strand als recreatieve locatie kan fungeren als een verbindende plek tussen de
dorpsdelen.
Het streven is door burgerparticipatie en ondernemersparticipatie de ontwikkeling en de exploitatie
voor de gemeente kostenneutraal te doen.
Brandweer
De wens is om de slagkracht van vóór de reorganisatie te behouden, inclusief die van het
rietkapteam.
Schoolzwemmen
Onderzocht gaat worden of de wens er is bij ouders en scholen om schoolzwemmen terug in het
pakket basisscholen te brengen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is kostenefficiëntie.
Ondersteuning ondernemers
Blaricumse ondernemers dienen actief voor aanbestedingen uitgenodigd te worden.
Winkelcentrum De Balken
Partijen juichen realisatie van herontwikkeling van het winkelcentrum in de Bijvanck toe.
Hoofdstuk 4 Financiën
OZB versus bezuinigingen
• Doordat we steeds minder geld van het Rijk krijgen,
• Doordat de gemeente extra lasten heeft in het kader van het sociaal domein,
• Omdat de afgelopen 4 jaar de gemeente 15% minder OZB inkomsten heeft ontvangen doordat de
OZB tarieven niet verhoogd zijn (niet eens geïndexeerd met het inflatiepercentage), terwijl de
waarde van de woningen daalde,
• Omdat partijen Blaricum niet kapot willen bezuinigen,
hebben we ervoor gekozen het geraamde financiële tekort in 2015 groot € 600.000,-- enerzijds door
bezuinigingen en anderzijds door een OZB verhoging van 10% te dekken.
Wij stellen ons de volgende bezuinigingen voor:
Woonlasten
Ter compensatie van de stijging van de
OZB zal de egalisatiereserve
afvalstoffenheffing teruggegeven worden
aan de burgers.
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Voor u uitgerekend en in beeld gebracht
Wij kunnen ons voorstellen dat u schrikt als u hoort dat de OZB met 10% omhoog gaat.
Maar wat houdt een dergelijke stijging in euro’s in?
Een eigenaar van een woning van € 200.000,-- gaat € 23,-- per jaar meer betalen (= € 2,-- per
maand).
Een eigenaar van een woning van € 500.000,-- gaat € 58,-- per jaar meer betalen (= € 5,-- per
maand).
Een eigenaar van een woning van 1 miljoen gaat € 116,-- per jaar meer betalen.
Een eigenaar van een woning van 2,5 miljoen gaat € 290,-- per jaar meer betalen.
Door deze verhoging kan de voorgenomen bezuiniging op gymonderwijs geschrapt worden en
hoeft de gemeente praktisch niet te bezuinigen op groenonderhoud, peuterspeelzalen,
welzijnswerk (Malbak). Ook kan het BEL-zwembad gebouwd worden en wordt er niet beknibbeld
op bv. onderhoud wegen.
Zoals u weet bestaan de woonlasten niet alleen uit OZB maar ook uit afvalstoffenheffing,
rioolheffing en hondenbelasting.
Voor u uitgerekend: een eigenaar van een woning van € 220.000,-- in Hilversum is ruim
€ 50,-- per jaar méér aan woonlasten kwijt dan de huiseigenaar van een dergelijke woning in
Blaricum.
Ter compensatie voor de OZB verhoging is de coalitie van plan de komende jaren de reserve
afvalstoffenheffing teruggegeven kan worden aan de inwoners. Schatting: € 25,-- per jaar.

De OZB
Er is veel onbegrip over de Onroerend Zaak Belasting (OZB) en daarom in deze editie de uileg
hoe het in elkaar zit. Ook zal worden duidelijk gemaakt hoe de toepassing daarvan in het
coalitieakkoord heeft plaatsgevonden.
De inkomsten en uitgaven voor de Blaricummermeent vallen hier buiten, omdat ze bij de
vaststelling van de hoogte van de OZB-tarieven niet mee doen.
De gemeente maakt ieder jaar een opstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven. De
basis voor deze opstelling zij o.a.:
• de ervaringen uit het verleden,
• de brieven die van de regering worden ontvangen over het beleid dat zij het komende jaar
naar de gemeenten gaat voeren (zgn. circulaires),
• nieuwe plaatselijke ontwikkelingen van het beleid voor het komende jaar,
• andere inzichten en verwachtingen.
Het zou een wonder zijn als de planning van inkomsten en uitgaven in evenwicht zou zijn. De
OZB wordt dan gebruikt, vaak samen met bezuinigingsmaatregelen, om dit evenwicht te
bereiken. Als je geen bezuinigingen toepast dan wordt de OZB onverantwoord hoog.
V V V lees verder V V V
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Uitgaande van een jaarlijkse inflatie (we moeten meer geld op tafel leggen om hetzelfde te
kunnen kopen als vorig jaar) van ongeveer 2%, betekent dit dat de inkomsten ook met ditzelfde
percentage moeten toenemen. Anders kunnen we niet hetzelfde doen als vorig jaar. Daarom
wordt ook de opbrengst van de OZB met een dergelijk percentage verhoogd.
Let wel, daarmee wordt niet bedoeld de OZB tarieven, maar de totale OZB opbrengst van alle
onroerend goed in het hele dorp samen. Wat u betaalt is het tarief x de WOZ-waarde (de door
de gemeente vastgestelde waarde op 1 jan.) / € 3000,--. Als de WOZ-waarde van uw huis stijgt
of daalt veranderen de tarieven in tegengestelde richting zodat het bedrag ongeveer gelijk blijft.
Bij het opstellen van kadernota (dat is het document dat de financiële richting aangeeft welke in
de begroting voor het volgende jaar zal worden gevolgd en voor de drie jaren erna een
verwachting geeft) hebben de coalitiepartijen vooral gekeken naar 2015.
Als de rekenmethode wordt toepast zoals die hierboven is beschreven, betekent dat dat er een
tekort voor 2015 wordt berekend van ruim € 0,5 miljoen. Dat zou betekenen, dat de OZB met
ruim 15% omhoog moet. Voor 2015 vinden de coalitiepartijen HvB, DBP en het CDA dit bedrag
veel te hoog. Daarom hebben zij een aantal bezuinigingsmaatregelen afgesproken. Ook een
extra reservering was gewenst om de risico’s van het sociaal domein te kunnen afdekken.
Daardoor daalde het tekort naar circa € 0,3 miljoen. Dat is ongeveer 10%. Schatting is dat een
woning met een WOZ-waarde van € 0,9 miljoen daardoor circa € 100.-- per jaar aan OZB meer
kost.
Omdat de partijen deze 10% nog te hoog vonden, is er gezocht naar een compensatie. Deze is
gevonden in verdere teruggave van de teveel betaalde GAD gelden in 2015 (naar verwachting
2,5%).
In de jaren 2016 – 2018 wordt verwacht dat de tarieven voor de GAD zullen dalen. De reserve
die we hiervoor opgebouwd hebben, willen we dan terug gaan geven aan de inwoners door een
verdere verlaging van de GAD heffingen in die jaren. Per begrotingsjaar zullen de verlagingen
opnieuw worden vastgesteld. Goede vooruitzichten dus.

Bezuinigingen.
Zoals bij het vorige item aangegeven
heeft DBP in overleg met haar
coalitiepartners een aantal
bezuinigingen vastgesteld.
Uitgangspunten hierbij waren dat de
verhoging van de OZB binnen de
perken moest blijven en dat we
Blaricum niet kapot willen bezuinigen.
Daarom hebben we voor 2015 de
volgende bezuinigingen afgesproken:
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Toelichting:
Formatie wethouders: € 22.500,--.
Onze wethouders gaan hun taken in minder uren doen (was 2,1fte en wordt 1,8 fte) maar
behouden samen wel het hele taken pakket om uit te voeren.
Kosten Hei en Wei: € 20.000,--.
We willen minder ruimte vullen met artikelen van de zijde van de gemeente.
Straatreiniging: € 50.000,--.
Door de afkoppeling van het hemelwater van het rioolstelsel zijn de kosten fors toegenomen.
Tot nu toe zijn de hieraan verbonden extra uitgaven (circa € 100.000,--) nooit aan de gebruikers
doorberekend. Een deel van deze extra kosten gaan we nu doorberekenen aan deze
gebruikers.
Groenonderhoud: € 25.000,--.
Door een verdere onopvallende versobering van het onderhoud en een slimmere aanpak
daarvan, zien we mogelijkheden deze bezuiniging door te voeren.
Versa: € 26.000,--.
Deze organisatie heeft aangeboden mee te willen helpen aan de dringend noodzakelijke
bezuinigingen en heeft aangegeven dit bedrag te kunnen realiseren. Wij hebben er steeds op
aangedrongen dat de activiteiten van Versa niet mogen worden verminderd en dat de
functionaliteit blijf gehandhaafd. Mogelijk kan hier zelfs nog een uitbreiding plaats vinden vanuit
het budget van het sociale domein.
Peuterspeelzalen: € 0,--.
Voor 2015 hebben we afgesproken dat er niet wordt bezuinigd op de peuterspeelzalen.
Daarmee voldoen we aan een wens van veel ouders. Ook hebben de peuterspeelzalen de
mogelijkheid om het onderzoek van peuterspeelzaal naar peuteropvang (waarom zij tijdens de
RTG hebben gevraagd) af te ronden en harmonisatie met de Huizense speelzalen door te
voeren.
Bestemmingsplannen: € 60.000,--.
In de afgelopen 4 jaren zijn nagenoeg alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Omdat de
periode van actualiseren 10 jaar bedraagt, kunnen we gepland uitgaven vermijden.
Starterslening: € 30.000,--.
De stichting SVN voert de starterlening uit voor de gemeente Blaricum. Van de starterlening
wordt slechts weinig gebruik gemaakt. Daarom kunnen we de geplande uitgaven terugbrengen.
Juridische zaken: € 25.000,--.
We willen meer gebruik maken van ‘mediation’ en kritischer kijken in hoeverre juridische
uitgaven echt noodzakelijk zijn.
V V V lees verder V V V
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Legesopbrengst: € 50.000,--.
Het bedrag dat in de kadernota is opgenomen voor bouwleges vinden we te laag. Omdat de
huizenmarkt langzaam uit het dal kruipt is de verwachting dat meer gebouwd gaat worden in
de Blaricummermeent en dat er ook meer verbouwingen in de overige delen van het dorp
zullen plaats vinden.
Reserve decentralisatie: -/- € 100.000,-Het gaat hierbij om de invoering van het sociale domein in 2015. We vinden dat alle bewoners
in het dorp hulp moeten krijgen als dat nodig is. Daarom hebben wij gemeend een extra
bedrag te moeten reserveren aangezien we willen en moeten voldoen aan alle hulpaanvragen
(open einde regeling).
Op dit moment kan niemand overzien hoe het financiële verloop van de uitvoering van het
sociale domein financieel zal uitkomen.
Oorspronkelijke bezuinigingen.
Hieronder een overzicht van de door de vorige coalitie geplande bezuinigingen en de
ombuigingen die we hebben afgesproken in de nieuwe coalitie. Daarin hebben we geprobeerd
om er voor te zorgen dat de inwoners er zo weinig mogelijk ‘last’ van hadden.

René Kemperman
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