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Beste Korenbloemlezers,

Met een goede sfeer in de Raad en het College zijn wij met z’n allen op de goede weg om
voor u, inwoners van ons dorp, in de komende moeilijke Raadsperiode het beste resultaat te
bereiken. Door de goede samenwerking kunnen wij de komende belangrijke veranderingen
in o.a. het Sociale Domein goed opvangen.
Ook zullen er nog veel ‘oude’ zaken worden afgehandeld en nieuwe worden opgepakt. Wij
zullen u via deze Korenbloem hierover blijven informeren!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• De nieuwe rubriek “Van onze Wethouder” …
• Keuzenota Sociaal Domein …
• Zomernota, ‘de cijfers’ …
• Wel een Aldi / Géén Aldi …
• Het Bestuurlijk Perspectief van de Regio Gooi- en Vechtstreek, volgens de Verkenners …
Kijkt u voor het overige nieuws op onze site: www.deblaricumsepartij.nl
redactie van ‘DE KORENBLOEM’

Blaricum vanuit de lucht

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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Van onze Wethouder:
In deze vaste rubriek bespreek ik een aantal zaken waarmee ik, als wethouder van o.a.
ruimtelijke ordening, openbare ruimte, groen, verkeer en sport, mij de laatste tijd zoal mee
bezig heb gehouden.
Deze keer: - het slibtransport vanuit de rioolwaterzuivering
- het verlichtingsplan.

Slibtransport vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
Aan de oostzijde van Blaricum nabij de Gooijergracht ligt de RWZI. Hier verwerkt men het
afvalwater van Blaricum, Eemnes en Laren. Dagelijks rijden zware vrachtwagens door de
smalle straten van Laren en Blaricum voor het transport van rioolslib (lees poep). Jarenlang
hebben wethouders van Blaricum zich ingezet om aan deze vrachtwagen-overlast een einde
te maken. Eindelijk hebben de inspanningen resultaat opgeleverd. 28 oktober jl. is namelijk
door partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend, te weten: Hoogheemraadschap
Amstel Gooi en Vecht (AGV), Rijkswaterstaat en de gemeenten Blaricum en Laren. Deze
samenwerkingsovereenkomst houdt in, dat er een ondergrondse leiding aangelegd zal
worden vanaf de RWZI naar een laadplek naast de A27 bij Eemnes. Het rioolslib zal door de
leiding gepompt worden en de vrachtauto kan laden langs de A27 en hoeft de dorpen niet
meer in. Het is de bedoeling dat alle partijen bijdragen in de kosten. De gemeenteraden van
Blaricum en Eemnes beslissen in november over de financiering van het project. Het college
van B&W van Laren heeft hierover al een positief besluit genomen evenals het Dagelijks
Bestuur van AGV.

Verlichtingsplan
In de raadsvergadering van 11 november as. beslist de raad over het
`Beleids- en Beheerplan Openbare Verlichting Blaricum`. In dat
raadsvoorstel stelt het college voor te investeren in de openbare
verlichting van de Bijvanck en daarvoor in totaal € 581.000,-- beschikbaar te stellen.
De openbare verlichting in de Bijvanck is aan het einde van zijn levensduur. De komende
jaren moeten dan ook alle lantaarnpalen, inclusief alle armaturen, vervangen worden. In het
coalitieconvenant is onder het kopje “duurzaamheid” opgenomen LED te gebruiken. Het
college stelt de raad dan ook voor LED toe te passen in plaats van conventionele verlichting.
LED verlichting heeft als voordeel dat deze langer meegaat en dat het energieverbruik lager
is. Op dit moment is de terugverdientijd 10 jaar terwijl armaturen 20 jaar mee moeten gaan
en masten 40 jaar.
De start van de uitvoering zal plaatsvinden in 2016.
Liesbeth Boersen
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Keuzenota sociaal domein
Er gaan, jammer genoeg, grote verschuivingen plaatsvinden in het sociale domein. Omdat
de zorg te duur wordt heeft het rijk de gelden die ze hiervoor gebruikten overgeheveld naar
de gemeente met een fikse korting van 1/3 deel!
Dat is de reden dat het sociale domein, de jeugdzorg en de WMO gaan veranderen.
In plaats van aanbodgericht ,wat nu gebeurt, wordt het vraaggericht. Dat betekent dat u zelf
contact moet zoeken met de gemeente om een afspraak te maken voor een huisbezoek,
zodat uw persoonlijke aanvragen in behandeling genomen kunnen worden.
Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp en dergelijke!
Wij hebben zorgen om de zeer kwetsbare inwoners. Zullen zij de zorg krijgen die ze nodig
hebben? Wij hebben de wethouder er op geattendeerd dat de VNG een basisset
kwaliteitseisen heeft gemaakt voor de ondersteuning van deze zeer kwetsbare inwoners en
gelukkig gaat daar naar gekeken worden.
Het is een grote omslag in werken en de gemeenten hebben hun best gedaan om zo goed
mogelijk voorbereid te zijn en in de praktijk zal blijken hoe het zich zal ontwikkelen de
komende jaren.
Er is beleid opgesteld dat De Blaricumse Partij de aankomende 2 jaar graag wil evalueren,
zodat er bijstellingen in het beleid gedaan kunnen worden. De wethouder heeft dit
toegezegd.
De komende tijd wordt een omslag waar we wel graag een vinger in de pap willen houden
zodat bijstelling waar nodig plaats vindt.
Onze zorg is nog niet helemaal verdwenen maar de gemeente heeft hard gewerkt om goed
voorbereid te zijn.
Schaamt u niet
om problemen
aan te kaarten
en eventueel te
laten
behandelen
door de
Ombudsman bij
de Bel. Die kan
door u bij de
gemeente
ingeschakeld
kan worden!
Bea KukupessyRokebrand
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Tijdens de raadsvergadering van 23 september stond de Zomernota op de agenda.
Wat is de zomernota?
In het najaar stelt de gemeenteraad de activiteiten en de bijbehorende financiële afhandeling
voor het volgende jaar vast. Dit is het huiswerk voor het college voor het komende jaar. In
de Zomernota rapporteert het college tussentijds de stand van zaken over deze activiteiten
en geeft aan of de inkomsten en uitgaven ‘in de pas lopen’. Ook worden zaken gemeld die
niet waren voorzien maar die wel moeten worden afgewerkt. Deze hebben ook financiële
gevolgen. De Zomernota op de raadsagenda rapporteerde over de eerste 6 maanden van
2014.
Uit de opgestelde cijfers blijkt dat de gemeente Blaricum over deze periode € 249.000,-tekort kwam.
Het zou te ver gaan om alle details hier te vermelden want dan wordt dit een mega
document.
Op zich is het tekort nog niet zo’n slechte uitkomst alhoewel het toch een flink bedrag is.
Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat het college in juni is aangetreden en
dus alleen maar de boodschapper is en geen invloed heeft gehad op de uitkomsten.
Als je dan wat dieper op de cijfers ingaat blijkt echter dat er in feite een veel groter tekort is,
nl. € 1,1 miljoen op doorlopende activiteiten. De oorzaak daarvan zijn onjuiste vastgestelde
OZB opbrengsten ad. € 880.000,-- door o.a. het niet verhogen van de OZB voor 2014 en
voorafgaande jaren, geen rekening houden met waardevermindering woningen en te
optimistische inschatting van verkoop woningen Blaricummermeent. Onze partij heeft jaren
achtereen aangegeven dat de eerste twee oorzaken in de begroting moesten worden
opgenomen, hetgeen niet heeft plaats gevonden.
Om nu op een eerder moment dit soort grote verschillen vast te stellen heeft DBP een motie
ingediend om de controleprocessen in de BEL combinatie te verbeteren. Deze motie werd
door alle overige partijen in de raad ondersteund omdat men toch wel onderkent dat er iets
moet gebeuren om niet opnieuw met dit soort verrassingen te worden geconfronteerd.
Het vermelde OZB-nadeel werd gecompenseerd door grondverkopen die € 758.000,-- meer
opbrachten. Dit is slechts een eenmalige post.
Wij hebben het college gevraagd of er in de overige maanden van 2014 nog maatregelen
konden worden genomen om het tekort terug te dringen, maar dat bleek niet mogelijk. Alleen
in de begroting voor 2015 kan er rekening mee worden gehouden. Daarbij lijkt het er op dat
ons plan om € 100.000,-- extra te reserveren voor het Sociaal Domein mogelijk niet haalbaar
is en een zeer groot deel van de OZB verhoging nodig is om dit tekort aan te zuiveren.
René Kemperman
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Duidelijkheid over afwijzing komst Aldi
In de één na laatste raadsvergadering moest er een principebesluit genomen worden over
de planologische inpassing van de Aldi. Dit, omdat de Aldi hiervoor een aanvraag had
ingediend.
Zo eenvoudig lag dit niet, omdat er meerdere redenen waren dit niet te doen. In eerste
instantie zou men denken: “leuk, een Aldi zo dicht om de hoek”.
De redenen om dit niet te doen zijn ondermeer:
1. Het staat haaks op de provinciale verordening waarin geen ruimte is voor detailhandel in
een industriegebied;
2. Wat is de precedentwerking t.o.v. andere verzoeken, die er zeker zullen komen als dit
toegestaan wordt?;
3. De verkeersoverlast aan de oostkant van de Bijvanck is al groot ivm de A 27 en de komst
van de Blaricummermeent en dit zal dan met circa 3000 verkeersbewegingen toenemen;
4. De winkeliers in de Bijvanck hebben aangegeven dat ze het niet redden met een Aldi zo
dicht in de buurt. Zo ook de winkeliers in het oude dorp en de Oostermeent, die reeds
waarschuwden voor een grote terugloop van hun omzet;
5. De vraag is dan: “wat is de consument er mee gebaat als er een Aldi komt en het
winkelcentrum de Balken verdwijnt doordat de koopstromen van het winkelend publiek
veranderen?”
6. In het coalitieprogramma zijn de bestemmingsplannen conserverend van aard. Wat zou
dan de ruimtelijke reden zijn om dit toe te staan?
Deze redenen
gaven ons
voldoende
argumenten om
de komst van de
Aldi zo dicht om
de hoek af te
wijzen.
Bea KukupessyRokebrand
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Rapport van de Verkenners over het bestuurlijk
perspectief van de Regio Gooi- en Vechtstreek
Door de Gedeputeerde Staten van Noord Holland is voorgesteld om een verdiepende
verkenning uit te laten voeren naar het meest gewenste middellange termijn perspectief
voor de Regio Gooi- en Vechtstreek. De verkenners, mevrouw Te Grotenhuis en de heer
Jansen, adviseren voor de middellange termijn een nog intensievere, niet vrijblijvende
samenwerking tussen Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Het is een goede mogelijkheid
voor de versterking van de bestuurskracht van zowel de gemeenten onderling als voor
bredere regionale samenwerking.
Zowel de BEL-gemeenten als de gemeente Huizen stemmen in met een nadere
verkenning van de mogelijkheden om intensiever te gaan samenwerken naast de al
bestaande samenwerking in het sociaal domein.
Fusie is niet opportuun.
Zowel het college als de raad gaan zich hiervoor hard maken.
De verkenners ondersteunen het lange termijn perspectief van gedeputeerde Staten voor
één Gooistad of voor twee gemeenten (één Gooi-Gemeente en één Vecht-Gemeente). De
Blaricumse Partij is hier geen voorstander van en zal er alles aan doen om de
zelfstandigheid van Blaricum te bewaren.
Ineke Breet
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