
	  
	  
	  
Algemene	  beschouwingen	  Kadernota	  2016	  (Gemeenteraad	  26	  mei	  2015)	  
Van	  Zaaien	  naar	  Graaien	  
	  
Mevrouw	  de	  voorzitter,	  
	  
Normaal	  gesproken	  geeft	  de	  kadernota	  de	  hoofdlijnen	  van	  het	  beleid	  weer	  voor	  het	  maken	  van	  de	  	  begroting	  van	  het	  
betreffende	  jaar,	  in	  dit	  geval	  2016	  (en	  daarna).	  Het	  college	  doet	  daarin	  voorstellen	  voor	  een	  	  verdeling	  van	  de	  beschikbare	  
middelen	  over	  de	  verschillende	  beleidsterreinen.	  Dit	  moet	  dan	  ook	  het	  moment	  zijn	  	  voor	  de	  raad	  om	  daar	  kaders	  bij	  te	  
stellen	  en	  om	  er	  wensen	  en	  prioriteiten	  in	  aan	  te	  geven.	  
	  
Zoals	  ik	  in	  de	  RTG	  al	  heb	  aangegeven,	  constateert	  VVD	  dat	  het	  college	  in	  de	  voorliggende	  kadernota	  alleen	  de	  belangrijke	  
financiële	  ontwikkelingen	  aangeeft,	  zonder	  eigen	  visie	  op	  de	  meeste	  beleidsterreinen.	  Als	  antwoord	  gaf	  het	  college	  aan	  dat	  
er	  nog	  allerlei	  gesprekken	  lopen	  binnen	  veel	  gemeenschappelijke	  regelingen	  waarin	  Blaricum	  deelneemt;	  dat	  zorgt	  voor	  
veel	  onzekerheden:	  we	  zijn	  dus	  feitelijk	  veel	  te	  vroeg	  met	  deze	  kadernota	  stelt	  VVD	  als	  nu	  vast.	  
	  	  
VVD	  mist	  dus	  feitelijk	  de	  concrete	  	  inbreng	  die	  onze	  portefeuillehouders	  hebben	  en	  nog	  gaan	  hebben	  in	  die	  besprekingen:	  	  
wat	  is	  de	  visie	  van	  ons	  college	  op	  de	  ingeslagen	  weg	  naar	  een	  intensievere	  samenwerking	  van	  de	  BEL	  met	  Huizen?	  Geen	  
woord	  is	  daaraan	  gewijd.	  GEEN	  WOORD.	  Welke	  beleidsterreinen	  naast	  het	  Sociaal	  Domein	  wenst	  ons	  college	  in	  de	  BEL	  met	  
Huizen	  te	  gaan	  delen?	  	  Wat	  kan	  dat	  voor	  Blaricum	  opleveren	  en	  wat	  heeft	  Blaricum	  daarvoor	  over	  de	  komende	  jaren?	  GEEN	  
WOORD	  daarover.	  
Blijkbaar	  willen	  de	  bestuurders	  van	  HBEL	  een	  lang-‐zaaaam-‐aaaan	  proces	  inzetten:	  temporiseren	  werd	  dit	  in	  de	  rtg	  
genoemd:	  de	  vraag	  is	  of	  wij	  als	  Blaricum	  daar	  wel	  goed	  mee	  wegkomen	  bij	  de	  Commissaris	  van	  de	  Koning,	  of	  dat	  wij	  
gewoon	  door	  Hilversum	  geannexeerd	  worden.	  De	  concept-‐brief	  van	  Hilversum	  met	  wensen	  daarover	  is	  al	  onderweg.	  
	  
Vanwege	  de	  vele	  onzekerheden	  binnen	  het	  Sociaal	  Domein	  wordt	  een	  voorzichtig	  financieel	  beleid	  voorgesteld.	  Dat	  
waardeert	  VVD.	  We	  lopen	  tenslotte	  zekere	  risico’s	  als	  kleine	  gemeente.	  Een	  extra	  uit	  huis	  plaatsing	  in	  gesloten	  instelling	  
kan	  alle	  financiële	  middelen	  op	  deze	  post	  tenslotte	  opeten.	  Wij	  staan	  in	  dit	  geval	  dan	  ook	  achter	  het	  college-‐voorstel	  om	  
van	  de	  meevaller,	  die	  Blaricum	  mag	  bijschrijven	  na	  rechterlijke	  uitspraak	  mbt	  precario,	  4	  ton	  in	  een	  aparte	  
bestemmingsreserve	  op	  te	  nemen.	  
	  
Tijdens	  afgelopen	  begrotings-‐raad	  in	  het	  najaar	  heeft	  de	  VVD	  bij	  het	  college	  bepleit	  om	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen	  	  om	  
duidelijke	  keuzes	  te	  maken,	  die	  voor	  minder	  lokale	  lasten	  bij	  de	  inwoners	  zouden	  zorgen;	  geen	  verhoging	  van	  de	  al	  hoge	  
bouwleges	  en	  geen	  10%	  OZB	  verhoging,	  maar	  max	  3%	  kon	  de	  begroting	  ook	  sluitend	  maken.	  
	  
Helaas	  is	  geen	  van	  deze	  liberale	  VVD	  wensen	  ingewilligd:	  nu	  blijkt	  inderdaad	  dat	  de	  verhoging	  van	  %-‐Bouwleges	  helemaal	  
niet	  nodig	  is	  geweest:	  het	  college	  toont	  namelijk	  dat	  we	  de	  komende	  jaren	  veel	  hogere	  inkomsten	  van	  bouwleges	  gaan	  
krijgen.	  Als	  verklaring	  wordt	  gegeven	  de	  aantrekkende	  bouw	  in	  Blaricummermeent.	  En	  dit	  geldt	  vooral	  in	  2016	  ,	  wanneer	  
de	  echte	  melkkoe	  van	  de	  gemeente	  haar	  parkeergarage	  gaat	  bouwen,	  Tergooi	  Ziekenhuizen.	  	  
VVD	  vindt	  het	  nog	  steeds	  ongehoord	  dat	  Blaricum	  een	  OZB-‐tarief	  voor	  niet-‐woningen	  aanhoudt	  van	  wel	  liefst	  bijna	  0.36	  
(0.358%),	  waarbij	  dit	  landelijk	  op	  nog	  geen	  0.25	  0.2451%	  ligt	  en	  in	  Laren	  slechts,	  ja	  u	  hoort	  het	  goed	  ,nog	  geen	  0.22	  %	  	  
(0.217	  %).	  
Daarmee	  maken	  we	  het	  bedrijventerrein	  van	  Blaricummermeent	  zeker	  niet	  aantrekkelijk	  voor	  ondernemers	  om	  neer	  te	  
strijken;	  	  nee,	  zij	  lopen	  ons	  voorbij	  naar	  Eemnes,	  iets	  verderop	  langs	  de	  A27	  ,	  met	  de	  	  ontwikkeling	  van	  Zuidpolder;	  dat	  
wordt	  nu	  onze	  geduchte	  concurrent,	  vooral	  bij	  ZZP-‐ers	  en	  kleine	  bedrijfjes,	  met	  OZB	  van	  slechts	  0,1424%.	  Ja,	  nog	  geen	  0.15	  
%	  waar	  wij	  bijna	  op	  0.36%	  zitten!!	  Voor	  een	  pand	  van	  300.000,=	  scheelt	  dat	  bijvoorbeeld	  aan	  OZB	  al	  (1074-‐427)	  =647,=/jaar	  
	  
Zo	  bezien	  hebben	  wij	  de	  extra	  inkomsten	  van	  OZB	  als	  gemeente	  helemaal	  niet	  nodig:	  wat	  zou	  het	  u	  als	  college	  sieren	  deze	  
weer	  terug	  te	  geven	  aan	  de	  betalende	  inwoners	  van	  Blaricum.	  	  
Nee,	  Het	  college	  heeft	  in	  deze	  kadernota	  aangegeven	  de	  voordelen	  nu	  maar	  eens	  ten	  goede	  te	  laten	  komen	  aan	  het	  
gemeentebestuur	  zelf:	  	  



1.	  Ten	  eerste	  wordt	  een	  salarisverhoging	  van	  ruim	  15%	  voor	  de	  3	  wethouders	  voorgesteld:	  Blaricum	  zelf	  krijgt	  daar	  niets	  
extra’s	  voor	  terug	  	  	  er	  wordt	  niet	  iets	  als	  efficiënter	  bestuurlijk	  proces	  binnen	  het	  college	  als	  alternatief	  voorgesteld.	  	  
2.	  ten	  tweede	  	  wordt	  voorgesteld	  de	  kerstpakketten	  voor	  het	  hele	  gemeentebestuur	  weer	  in	  ere	  te	  herstellen;	  	  
deze	  vergoedingen	  ten	  gunste	  van	  het	  bestuur	  zelf	  worden	  gemotiveerd	  onder	  het	  motto:	  dat	  hebben	  de	  buurgemeenten	  
ook	  zo	  geregeld:	  Laten	  we	  dat	  dan	  ook	  doen	  met	  de	  lokale	  lasten	  zoals	  de	  OZB	  en	  deze	  terugbrengen	  tot	  maximaal	  het	  
niveau	  van	  Eemnes.	  
Wij	  herinneren	  ons	  allemaal	  hoe	  de	  bestuurders	  van	  ABN	  pas	  geleden	  als	  “graaiers”	  werden	  afgemaakt	  door	  de	  politiek	  en	  
in	  de	  pers:	  dat	  willen	  wij	  als	  raadsleden	  toch	  hier	  ook	  niet	  laten	  gebeuren?	  	  

	  
Moties:	  

1. Vogelvlucht-‐D66/VVD	  (D66	  eerste	  termijn):	  voor	  ons	  missende	  beleidsonderwerpen	  toevoegen	  in	  Kadernota	  t.b.v.	  
Begrotingskaders	  

2. OZB-‐	  D66/VVD	  (D66	  eerste	  termijn):	  proberen	  zsm	  iets	  aan	  de	  inwoners/ondernemers	  terug	  te	  geven.	  
3. Preventie-‐VVD:	  Politieorganisatie	  is	  aan	  het	  veranderen,	  en	  dit	  soort	  werk	  voor	  wijkagenten	  zit	  niet	  meer	  in	  

basispakket:	  op	  welke	  manier	  dan	  ook	  proberen	  de	  bijdrage	  van	  de	  wijkagent	  in	  de	  preventiebijeenkomsten	  met	  
huisarts	  te	  continueren	  op	  basisscholen	  Blaricum	  (en	  Laren)	  voor	  groepen	  8.	  	  

4. Buurthuizen:	  De	  motie	  dienen	  we	  n.a.v.	  de	  insprekers	  Van	  Versa	  en	  de	  Blaercom,	  Jan	  Heijbroek.	  Ook	  valt	  ons	  op	  
dat	  de	  Malbak	  geen	  eigen	  site	  heeft	  en	  meer	  een	  dependance	  van	  Versa	  lijkt	  dan	  een	  eigenstandige	  organisatie.	  
Verder	  vinden	  wij	  dit	  onderwerp	  bij	  uitstek	  geschikt	  om	  de	  BEL-‐samenwerking	  verder	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven!	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  5.	  	  	  	  	  Veilige	  en	  sociale	  verbinding	  Dorpsdelen.	  
	  

	  
Samenvattend	  stelt	  VVD	  vast	  zich	  niet	  achter	  deze	  Kadernota	  te	  kunnen	  stellen,	  omdat	  	  
1.	  het	  college	  geen	  heldere	  keuzes	  gemaakt	  heeft	  in	  verbeteringen	  voor	  eigen	  bestuurlijke	  processen,	  daarop	  al	  behoorlijke	  
overschrijdingen	  maakt	  (programma	  bestuur)	  en	  er	  zelf	  wel	  meer	  voor	  wil	  gaan	  krijgen	  
2.	  deze	  Kadernota	  in	  het	  algemeen	  geen	  visie	  geeft	  over	  waar	  wij	  heen	  gaan	  met	  Blaricum,	  maar	  vooral	  spreekt	  over	  alle	  
onzekerheden	  tav	  Sociaal	  Domein	  en	  andere	  GR’s	  	  
	  
Dank	  u	  wel	  voorzitter,	  
	  
26	  mei	  2015	  
	  
Rosmarijn	  Boender	  
Fractievoorzitter	  VVD-‐Blaricum	  


