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Beste Korenbloemlezers,

Zoals u in onze vorige e-mail van onze Korenbloem al kon lezen, hierbij een speciale editie
van onze nieuwsbrief. Het betreft veel informatie over de gemeentefinanciën en hoe wij daar
voor de toekomst onze invulling aan willen gaan geven.
Tevens vindt u een feestimpressie van ‘40 jaar Bijvanck’! Wij wensen u weer veel leesplezier!
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.

Jaarrekening 2014 & Kadernota 2016 - 2019
In deze toelichting willen we proberen in één keer de Jaarrekening 2014 en de
Kadernota 2016 – 2019 toe te lichten. Dit komt omdat een aantal onderwerpen in
beide besluiten voorkomt. Waar nodig zullen we individuele items per besluit
proberen te verhelderen.
Even voor de lezer die niet zo bekend is in deze wereld nog beknopt een uitleg
van het samenspel tussen jaarrekening, kadernota en begroting.
In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over
het gevoerde beleid waarbij een vergelijking plaats vindt met het geplande beleid
(begroting). Ook krijgen de overschotten of tekorten uit dat jaar een bestemming.
De uitgaven zijn gecontroleerd op hun rechtmatigheid door de accountant.
In de kadernota is het beleid voor de komende 4 jaar vastgelegd. Hierin worden
de grenzen (kaders) vastgesteld door de gemeenteraad waarbinnen het college
gaat opereren. Voor het eerste jaar zijn veel meer details meegenomen als voor
de volgende jaren, omdat dit eerste jaar in de kadernota het uitgangspunt is voor
de begroting voor het volgende jaar.
In de begroting worden heel gedetailleerd de kaders/grenzen vastgelegd voor het
college welke het beleid vormen voor dat jaar. Ook worden de tarieven voor het
begrotingsjaar vastgesteld voor o.a. afvalstoffenheffing, OZB en de gemeentelijke
dienstverlening (kosten van rijbewijzen, paspoorten, vergunningen, enz.).
Deze 3 items worden allemaal vastgesteld door de gemeenteraad. Het college
helpt hierbij een handje door vooraf de voorstellen te maken. De gemeenteraad
kan elk detail hiervan aanpassen door het indienen van een amendement. Verder
is er een afspraak gemaakt tussen college en gemeenteraad dat negatieve
afwijkingen binnen de begroting worden opgelost. Als dat niet lukt komt het
college met een voorstel naar de gemeenteraad. >>>
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>>> De jaarrekening 2014 vertoont een ruim overschot. In 2014 heeft het college
de voorzichtige weg, die was ingeslagen bij het opstellen van de vorige kadernota
2015 – 2018 en de begroting 2015, voortgezet. Deze voorzichtige aanpak was
noodzakelijk omdat de begroting voor 2014 gedeeltelijk was opgesteld door het
vorige college en ook omdat in de begroting 2014 een begin is gemaakt met de
invulling van de afspraken uit het coalitieakkoord. Deze krijgen in de kadernota
2016 – 2019 meer vorm.
DBP vindt dat het college een pluim verdient, omdat de uitgaven in 2014 op
hoofdlijnen binnen de planning zijn gebleven. Verschillen ontstaan vaak omdat
een ingeschat traject buiten de invloed van het college ligt of omdat een besluit
heel vroeg moest worden genomen.
Ook hebben we In 2014 een belangrijk voordeel gehad doordat de voorziening
precario is vrijgevallen ad € 453K. De rechtbank heeft uitspraak gedaan over de
rechtmatigheid van deze heffing door de gemeente Blaricum. Omdat de hieraan
verbonden risico’s (terugbetaling aan de belastingbetaler) kwamen te vervallen,
kon het gereserveerde geld een andere bestemming krijgen. Het college heeft
daarbij opnieuw de voorzichtige weg bewandeld met een voorstel om € 400K te
reserveren voor het Sociaal Domein. Dat komt, omdat er op dit moment nog geen
inzicht is in de uitgaven die hiervoor zullen moeten worden gedaan. Hierbij wordt
geen verschil gemaakt tussen participatie-, jeugd- of WMO-uitgaven.
In 2016 is er geen verdere verhoging van de OZB-lasten voorzien. Even hebben
we een verlaging overwogen, maar door een onzekere situatie bij het Sociaal
domein hebben we hier de voorzichtige weg gekozen en er van af gezien. Dit
betekent dat de totale lasten voor de gezinnen op hetzelfde niveau blijven. Dus
als de WOZ-waarde van de woning stijgt, daalt het tarief van de OZB en
andersom.
Indien blijkt dat de reservering van de vrijgevallen precariogelden in 2016 en
volgende jaren niet nodig is, vindt DBP dat een andere bestemming voor deze
gelden moet worden gezocht, waarbij onze voorkeur uitgaat naar het teruggeven
van dit geld aan de burgers van Blaricum in 2017. Hierbij valt o.a. te denken aan
tariefsverlaging van de afvalstoffenheffing of de OZB. In het laatste geval moeten
we er wel rekening mee houden dat verlaging van de OZB-opbrengsten voor de
gemeente leidt tot óók een verlaging van de inkomsten uit het gemeentefonds.
Daarom heeft een verlaging van de afvalstoffenheffing onze voorkeur. Deze
teruggave is (nog) niet opgenomen in de cijfers van 2017.

René Kemperman
Raadslid
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Kadernota 2016 - 2019
Zoals elk jaar beginnen wij onze beschouwingen met een woord van dank naar
de ambtenaren en medewerkers ven de BEL-combinatie die de kadernota 2016 –
2019 samen met het college hebben opgesteld. Wij verzoeken de wethouder
onze dank aan hen over te brengen.
De kadernota 2016 – 2019 is sluitend. Dat betekent een evenwicht tussen
inkomsten en uitgaven. Zij is opgesteld als een verlengstuk van de begroting voor
2015. Daarbij is rekening gehouden met ontwikkelingen die na het opstellen
hiervan hebben plaatsgevonden, zoals o.a. het saldo van de jaarrekening 2014.
Het voorzichtige uitgavenbeleid, dat o.a. nodig was a.g.v. de haperende motor
van de economie van Nederland en de verwachte dalende inkomsten van de
centrale overheid, heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit betekent dat we in 2014
minder geld hebben uitgegeven dan begroot. Hierop zullen we ook aansturen in
de komende jaren. Het is echter niet alleen hosanna wat er klinkt, omdat in het
meerjarenperspectief nog niet alle componenten bekend zijn en deze nog niet
konden worden meegenomen.
OZB
De OZB inkomsten in 2016 veranderen niet. Dat betekent dat de burgers in 2016
dezelfde woonlasten mogen verwachten als in 2015.
Kijkend naar het resultaat 2014 en de extra resultaatbestemming die is genomen
(€ 400K), zou je verwachten dat de OZB kan worden gereduceerd. Deze
verlaging hebben wij zeker overwogen, maar de onzekere situatie t.a.v. het
Sociaal Domein noodzaakt tot het maken van een pas op de plaats.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in 2015 en 2016 zijn wij er voorstander van om
de OZB voor het begrotingsjaar 2017 te verlagen.
Ondanks het toenemen van de kosten voor de gemeente willen we in ieder geval
de belofte waar maken die we bij het aangaan van de coalitie hebben gedaan om
de OZB niet onnodig te verhogen.
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Wethoudersformatie
In het eerste jaar van deze coalitie is gebleken dat de geplande verlaging van 0,7
fte naar 0,6 fte niet in lijn is met de benodigde inzet van onze wethouders.
Daarom is er voor gekozen om de formatie terug te brengen naar de
oorspronkelijke betrekkingsomvang.
Sociaal Domein
Op dit moment is nog niet aan te geven hoe de implementatie van het Sociaal
Domein zich gaat ontwikkelen in financiële zin. Daarom is er besloten een
belangrijk deel van het voordeel, dat uit de precario is ontstaan, voor dit doel weg
te zetten. Indien deze voorzichtige aanpak niet nodig blijkt te zijn in 2015/2016,
dan zullen we nagaan of een andere bestemming (b.v. het verlagen van de OZBtarieven) mogelijk is.
Precario
Door een uitspraak van het gerechtshof is het mogelijk geworden een belangrijk
deel van de precario-opbrengsten (€ 54K) jaarlijks te gebruiken als structureel
inkomen.
(Verkeers-)veiligheid
De coalitiepartijen hebben met elkaar afgesproken een aantal maatregelen te
nemen om de (verkeers-)veiligheid te vergroten.
Vraag: Kan het college aangeven waar we staan en welke plannen er zijn?
Coalitieprogramma
In het coalitieprogramma zijn een aantal zaken benoemd die nog moeten worden
uitgewerkt. Hierbij valt o.a. te denken aan Handhaven, Geluidswering op de A27
en de daarbij behorende fijnstof, Multifunctioneler gebruik van het gemeentehuis,
Schoolzwemmen, Glasvezel en Wijkbudgetten voor initiatieven voor burgers.
Bea Kukupessy – Rokebrand
fractievoorzitter
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Impressie feest ‘40 jaar Bijvanck’

Cadeau voor organisatoren uit
handen van wethouder Ben Lüken

Smartlappenkoor “De Blaerders” met hun openingsnummer

Maria Lekransy (l) met leerling

Lekker swingen met de band “Wize Gize”

Dansgroep
“Cabaret Cats”
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leerlingen van de
3 basisscholen
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De feestelijke onthulling van de ‘oude’ grenspaal uit ‘De Grenspaal’
begeleid door spreekstalmeester Frans Ruijter (l) en verricht door
burgemeester Joan de Zwart-Bloch en de voorzitter van de
werkgroep ‘40 jaar Bijvanck’ Willy Meijer

Al Jaren heeft raadslid
Ineke Breet er voor
gestreden om de grenspaal
weer in ere te herstellen.
Nu staat hij er dan toch!
Jeane Schaafsma
(organisatie) onthult
samen met leerlingen van
de basisscholen een mozaïek
van de leerlingen over de
toekomstvisie van de
Bijvanck, gezien door de
ogen van de jeugd.
Alle foto’s zijn gemaakt door Hans Breet
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