
	  
	  
	  
Algemene	  beschouwingen	  Kadernota	  2017	  	  
(Gemeenteraad	  31	  mei	  2016)	  
	  
	  
Mevrouw	  de	  voorzitter,	  
	  
Zoals	  de	  RTG	  al	  is	  aangegeven	  door	  het	  college	  	  is	  de	  raad	  nu	  aan	  zet	  voor	  nieuw	  beleid,	  want	  het	  college	  voert	  alleen	  het	  
coalitieaccoord	  uit	  op	  dit	  moment.	  
	  	  
VVD	  mist	  feitelijk	  nog	  de	  concrete	  	  inbreng	  die	  onze	  portefeuillehouders	  hebben	  in	  bijvoorbeeld	  de	  Kadernota	  van	  de	  Regio,	  
maar	  die	  kaders	  worden	  helaas	  	  pas	  ingevuld	  bij	  de	  begroting.	  Dat	  is	  een	  gemiste	  kans	  die	  portefeuillehouders	  hebben	  laten	  
lopen	  ons	  inziens,	  omdat	  we	  dan	  al	  een	  voorschot	  hadden	  kunnen	  nemen	  op	  wat	  er	  reeds	  aan	  gezamenlijk	  beleid	  is	  binnen	  
de	  regio.	  	  
	  	  
VVD	  is	  opgelucht	  dat	  er	  toch	  een	  bestuurkrachtmeting	  wordt	  gehouden.	  Dan	  wordt	  hopelijk	  helder	  welke	  beleidsterreinen	  
naast	  het	  Sociaal	  Domein	  ons	  college	  in	  de	  BEL	  met	  Huizen	  of	  andere	  gemeenten	  zou	  kunnen	  delen?	  	  Wat	  kan	  dat	  voor	  
Blaricum	  opleveren	  en	  wat	  heeft	  Blaricum	  daarvoor	  over	  de	  komende	  jaren?	  wat	  is	  noodzakleijk	  voor	  verbetering	  of	  gat	  het	  
goed	  zo?	  Hopelijk	  gaan	  we	  er	  antwoorden	  op	  krijgen	  nav	  deze	  bkm.	  want	  die	  hebben	  we	  nog	  niet.	  
	  
Maar	  voor	  wie	  zitten	  we	  hier	  beleid	  te	  maken?	  Niet	  om	  onszelf	  bezig	  te	  houden.	  Juist,	  voor	  onze	  inwoners.	  
	  
Om	  te	  zorgen	  dat	  de	  gemeente	  haar	  primaire	  taken	  vervult	  naar	  de	  wens	  van	  zoveel	  mogelijk	  inwoners:	  	  
1e.	  Dat	  onze	  inwoners	  zich	  ten	  eerste	  	  veilig	  voelen	  ,	  in	  elk	  seizoen,	  overal	  in	  Blaricum.	  Met	  hopelijk	  steeds	  minder	  
inbraken,	  want	  Blaricum	  en	  Laren	  blijven	  in	  de	  landelijke	  top	  10	  van	  inbraken	  staan.	  
Om	  onze	  wijkagenten	  makkelijker	  aanspreekbaar	  te	  laten	  zijn	  voor	  inwoners	  met	  vragen	  en	  zorgen	  over	  veiligheid	  binnen	  
ons	  dorp,	  is	  een	  paar	  maanden	  geleden	  het	  breed	  omarmde	  VVD-‐initiatief	  "Pop	  up	  wijkagenten"	  vol	  enthousiasme	  van	  
start	  gegaan.	  	  
	  	  
2e.	  Dat	  onze	  inwoners	  van	  Blaricum	  tevreden	  kunnen	  zijn	  over	  de	  dienstverlening	  van	  de	  gemeente.	  Dat	  hangt	  vooral	  af	  
van	  wat	  we	  binnen	  de	  BEL	  samen	  voor	  elkaar	  krijgen.	  Met	  een	  extra	  financiele	  injectie	  van	  de	  drie	  gemeenten	  moet	  de	  BEL	  
toch	  weer	  gaan	  functoenern	  op	  het	  gewenste	  niveau.	  Beter	  dan	  nu.	  	  
En	  het	  kan	  toch	  niet	  zo	  zijn	  dat	  onze	  steeds	  ouder	  wordende	  inwoners,	  die	  steeds	  langer	  zelfstandig	  blijven	  wonen,	  weken	  
of	  maanden	  bezig	  zijn	  met	  het	  organiseren	  van	  een	  traplift	  bij	  de	  gemeente?	  en	  dat	  hulpmiddelen	  moeten	  worden	  
ingeleverd	  en	  opnieuw	  aangevraagd	  op	  het	  moment	  dat	  ze	  even	  de	  gemeentegrens	  over	  verhuizen?	  Wat	  dat	  betreft	  kan	  er	  
in	  de	  samenwerking	  op	  gebied	  van	  Sociaal	  Domein	  binnen	  HBEL	  en	  de	  regio	  ook	  nog	  wel	  wat	  verbeteren.	  Meer	  handelen	  
vanuit	  de	  wens	  en	  behoefte	  van	  de	  inwoner,	  in	  plaats	  van	  het	  systeem.	  De	  wijkteamgedachte	  in	  Blaricum	  omarmt	  dat	  
gelukkig	  al.	  
	  
3e.	  En	  dan	  moet	  Blaricum	  binnen	  de	  BEL	  zich	  in	  rap	  tempo	  gaan	  voorbereiden	  op	  de	  volgende	  grote	  transformatie:	  het	  
omvormen	  van	  vergunningenverlening	  en	  bestemmingsplannen	  naar	  de	  nieuwe	  Omgevingswet.	  Een	  majeure	  operatie.	  
Tot	  opluchting	  van	  de	  VVD	  heeft	  de	  wethouder	  tijdens	  de	  RTG	  beaamt	  daar	  in	  groter	  verband	  dan	  de	  BEL	  samen	  met	  
andere	  gemeenten	  in	  onze	  Regio	  op	  in	  te	  gaan	  zetten.	  Daarvoor	  is	  de	  BEL	  een	  maatje	  te	  klein.	  Jammer	  dat	  dit	  mist	  in	  de	  
Kadernota,	  maar	  ja	  ,	  het	  stond	  ook	  niet	  in	  het	  coaliotieaccoord...	  
	  
4e.	  Als	  laatste	  noem	  ik	  het	  op	  gewenst	  niveau,	  toekomstbestendig	  houden	  van	  ons	  voorzieningen	  niveau,	  voor	  Blaricum	  
vooral	  ingevuld	  met	  sportverenigingen	  ,	  zang,	  bridge	  ,basis-‐onderwijs	  en	  andere	  maatschappelijke	  activiteiten:	  dat	  zorgt	  
voor	  verbinding	  en	  dus	  minder	  	  onnodige	  eenzaamheid	  en	  maatschappelijk	  uitsluiting	  	  	  in	  ons	  dorp.	  Dat	  de	  inwoners	  in	  
beweging	  kunnen	  blijven	  en	  hun	  broodnodige	  hersengymnastioek	  van	  heel	  jong	  tot	  late	  leeftijd	  kunnen	  uitoefenen.	  Binnen	  
de	  BEL	  volgen	  de	  drie	  gemeenten	  een	  mooi	  "beleid	  Maatschappelijk	  Vastgoed"	  	  en	  is	  dit	  onderwerp	  van	  het	  faciliteren	  van	  
verenigingen	  	  vastgelegd	  onder	  doelstellingen	  als	  "verbinding"	  in	  onze	  eigen	  strategische	  visie	  .	  Om	  te	  zorgen	  dat	  de	  



gemeente	  inderdaad	  kan	  gaan	  toewerken	  naar	  invulling	  van	  dit	  maatschappelijk	  vastgoed	  beleid	  heeft	  de	  VVD	  een	  motie	  
opgesteld,	  waarin	  een	  beroep	  gedaan	  gaat	  worden	  op	  de	  onderlinge	  solidariteit	  van	  de	  spelers	  op	  het	  maatschappelijk	  
veld,	  of	  sportveld.	  
Die	  VVD-‐	  motie	  zal	  ik	  na	  de	  beschouwingen	  verder	  toelichten.	  	  
Het	  doel	  hiervan	  is	  te	  benadrukken	  dat	  elke	  inwoner	  van	  Blaricum	  ons	  even	  lief	  is,	  en	  elk	  lid	  dat	  in	  verengingsverband	  
gebruik	  wil	  maken	  van	  onz	  e	  voorzieningen	  evenzeer.	  	  
Blaricum	  kan	  het	  wat	  VVD	  betreft	  niet	  langer	  volhouden	  om	  op	  ad	  hoc	  basis,	  niet	  toekomstbestendig,	  	  geld	  te	  blijven	  geven	  
aan	  degene	  die	  het	  hardst	  roepen,	  ons	  het	  snelst	  weten	  te	  vinden	  en	  het	  vaakst	  op	  onze	  emoties	  inspelen.	  Daar	  mag	  wel	  
beleid	  achter	  zitten!	  
Blaricum	  heeft	  nog	  zoveel	  meer	  stille	  inwoners,	  die	  ook	  graag	  wat	  willen	  maar	  niet	  altijd	  in	  staat	  zijn	  voor	  zichzelf	  op	  te	  
komen,	  zodat	  ook	  zij	  eens	  op	  de	  eerste	  rij	  kunnen	  zitten!	  	  
	  
VVD	  roept	  een	  ieder	  hier	  aan	  tafel	  op	  om	  ook	  oog	  te	  hebben	  voor	  de	  grote	  stille	  meerderheid	  en	  te	  stoppen	  met	  paaien,	  
op	  welk	  gebied	  dan	  ook	  ,	  maar	  op	  te	  komen	  voor	  het	  algemeen	  belang,	  aan	  elke	  inwoner.	  	  
	  
	  
	  
Dank	  u	  wel	  voorzitter,	  
	  
31	  mei	  2016	  
	  
Rosmarijn	  Boender	  
Fractievoorzitter	  VVD-‐Blaricum	  


