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Beste Korenbloemlezers,

Bent u druk met alle kerstvoorbereidingen? Maar heeft u nog wel even tijd voor het laatste
nieuws uit uw gemeente? Dan kunt u in deze Korenbloem lezen wat o.a. nog speelt in de
Blaricumse politiek. En dan … lekker genieten van de kerstdagen en uitkijken naar 2015!
De gehele Blaricumse Partij wenst u een heel gezellig kerstfeest toe
en een knallende (veilige) jaarswisseling!
Wij wensen u weer veel leesplezier!
In deze Korenbloem kunt u o.a. over de volgende onderwerpen lezen:
• Participatievisie …
• De rubriek “Van onze Wethouder” …
• Het handhavingsbeleid onder de loep …
Kijkt u voor het overige nieuws op onze site: www.deblaricumsepartij.nl
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.

P a r t i c i p a t i e v i s i e
De raad moest de participatie vaststellen die geldt voor de regio Gooi- en Vechtstreek. Van
een verzorgingsstaat gaan we over naar een participatiesamenleving, wat in onze individuele
samenleving nog een uitdaging zal worden. De participatiewet wordt per 1 januari 2015 van
kracht.
De doelstelling van het wetsvoorstel is te zorgen voor onder andere individuele
inkomenstoeslag, studietoeslag en een tegenprestatie. Dit alles geldt voor mensen die een
uitkering krijgen via bijvoorbeeld de Bijstand en de Wajongregeling.
Tevens is er door het rijk een bezuiniging opgelegd van 25% op het nu geldende budget,
want het rijk vindt, doordat de gemeente dichter bij de burger staat, het ook goedkoper kan.
De mensen moeten zelf economisch en sociaal zelfredzaam zijn. Wel blijft de gemeente,
waar de zelfredzaamheid en armoede een punt wordt, stimuleren. De ondersteuning van de
inwoner wordt ontsloten door de gemeentelijke toegang. Met andere woorden, als u
problemen ondervindt: klop aan bij de gemeente!
De ondersteuning bestaat uit eigen werk en inkomen verwerven. Als je niet kan werken moet
je wel deel uit kunnen blijven maken van de maatschappij. Waar werk en inkomen te kort
schiet armoede vermijden. Wij hebben een motie ingediend om uit te zoeken of de
inkomenstoeslag (voorheen de langdurigheidstoeslag) te verruimen is naar tussen de 110 en
130% van het bijstandsinkomen. Dit wordt uitgezocht door de wethouder.
Als u problemen tegenkomt kunnen wij dit in de evaluatie meenemen. Het woord is aan u!
Bea Kukupessy-Rokebrand
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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 door de Gooi- en Eemlander geplaatste interview over de HOV.

Betrouwbaarheid HOV-bus via Merktrace telt voor Blaricum
18 dec.- Dat volgens het Blaricumse HOV-onderzoek het meerijden van de bus met het autoverkeer
over het Merktracé ’net niet’ de norm haalt, is voor wethouder Liesbeth Boersen geen reden tot
pessimisme. Integendeel. Betrouwbaarheid van de snelle busverbinding, zonder de gehate vrije
busbaan, daar gaat het om. ”Rijtijd is één, maar betrouwbaarheid is nog belangrijker”, verzekert
Boersen. “Dat heeft gedeputeerde Post ook meerdere keren onze raadsleden te verstaan gegeven.
En uit onze rapporten komt naar voren dat het met de betrouwbaarheid goed zit. Zelfs als het
verkeer de komende 5 tot 10 jaar nog groeit. Betrouwbaar wil zeggen dat 95 procent van alle
busritten maximaal twee minuten vertraging hebben. Daar zijn wij heel blij mee. De gedeputeerde
hecht daar het meeste belang aan. Dat biedt absoluut hoop.”
“We hebben vorige week een heel plezierig gesprek gehad met de provincie, onder anderen de
rechterhand van gedeputeerde Post, de projectleider HOV. Ze waren geneigd om met een open blik
te kijken naar de meerijdvariant. Zij moeten het nog nader bestuderen. Neem genoegen met een
minuut vertraging en daarvoor in de plaats krijg je bestuurlijk draagvlak.”
Wat heeft het onderzoek gekost?
“DHV kostte 17.000 euro en de verdiepingsslag circa 5000 euro.”
Wat is het tijdpad geweest?
“Dit rapport hebben we eerst in september met de raad vertrouwelijk
besproken en daarna is de verdiepingsslag in eind oktober/begin
november gedaan en overleg met mijn collega Gerrit Pas in Huizen.”
Waarom niet vanaf het begin samen met Huizen gewerkt?
“Het eerste rapport van ons ging uit van de het stuk Huizermaatweg bij de Regentesse tot onze
carpoolplaats. Huizen was begonnen bij het busstation. Dat hebben wij bij onze verdiepingsslag
aangepast.”
Waarom niet meteen vanaf het busstation Huizen gerekend?
“Wij hebben gekozen voor ons eigen tracé.”
Het eerste rapport was even schrikken?
“Dat hangt er vanaf wat je ervan verwacht. Een onderzoek wat je zelf stuurt, hebben
we niet gewild. Wel een objectief onderzoek.”
Dan was die verdiepingsslag toch niet nodig geweest?
“Toch wel. Het eerste onderzoek ging uit van theoretische rijtijden en de tweede ging
uit van de praktische rijtijden en sloot zoveel mogelijk aan bij de methode Huizen.”
Had dat niet ook het uitgangspunt van Blaricum moeten zijn?
“Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”
Bron: Gooi- en Eemlander
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Handhavingsbeleid 2015-2018
Het handhavingsbeleid is bedoeld voor het in stand houden van een prettige leefomgeving.
De mate waarin dit beleid invloed heeft op de inwoners is afhankelijk van de mate waarin
regels worden nageleefd. Ook kunnen bewoners de gemeente aansporen te handhaven op
basis van gestelde prioriteiten. Binnen de handhaving zijn er verschillende vormen van
toezicht.
Vergunningsgericht toezicht is gericht op het houden van toezicht op verleende
vergunningen. Deze vindt dus plaats tijdens bouw-, sloop- of aanlegwerkzaamheden of naar
aanleiding van een vergunning voor het vellen van een houtopstand.
Objectgericht toezicht richt zich op het toezicht tijdens het gebruik van objecten. Hierbij kan
gedacht worden aan het periodiek controleren van cafés op het gebied van brandveiligheid
door de Veiligheidsregio.
Gebiedsgericht toezicht gaat over toezicht gerelateerd aan geografische gebieden. Hiermee
is het mogelijk om gericht toezicht te houden op die aspecten die voor een bepaald gebied
van belang zijn.
Signaaltoezicht is een overkoepelende vorm van toezicht waarbij een toezichthouder een
signaal doorgeeft als de geconstateerde overtreding buiten zijn expertise valt. Ook kunnen
burgers, bedrijven, politiek en externe partijen (zoals belangenorganisaties) signalen
afgeven.
Het is helaas niet mogelijk om alle regels voor 100% te handhaven. Bestuurlijke keuzes zijn
daarom nodig. Deze keuzes zijn gemaakt met behulp van een prioriteitenmatrix. Deze
prioriteitenmatrix is onderverdeeld in hoge prioriteit, gemiddelde prioriteit en lage prioriteit.
Bij hoge prioriteit zal actief worden gehandhaafd.
Bij gemiddelde prioriteit kan gedacht worden aan voorlichting als blijkt dat kennis over
een bepaalde regel laag is.
Bij lage prioriteit wordt alleen opgetreden op basis van klachten.
In de prioriteitenmatrix staat aangegeven waar binnen Blaricum de prioriteiten liggen, dit in
vergelijking met onze buurgemeenten Eemnes en Laren.
Wilt u deze prioriteitenmatrix nader bestuderen, dan kunt u deze bekijken door het bestand
te openen welke gelijktijdig met deze Korenbloem is meegestuurd.
Ineke Breet
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