
 

 
Blaricum, 11 maart 2018  
 

“Bestuursgate” in Blaricum 

 
De informatiepositie in besluitvormingsprocessen in Blaricum is door de Rekenkamer onderzocht en  
staat nu ter discussie in het rekenkamerrapport dat afgelopen vrijdag openbaar is gemaakt. Hierin  
wordt specifiek gekeken naar het besluitvormingsproces en de positie van de raad bij de aanleg van  
de kunstgrasvelden BVV’31 dat in 2016/2017 de gemoederen in Blaricum heeft beziggehouden. De  
bevindingen van het onderzoek liegen er niet om. De conclusies komen erop neer dat de vereiste  
zorgvuldigheid in de besluitvorming ontbreekt en een aantal wettelijke en eigen gemeentelijke  
kaders op het gebied van subsidie, inkoop, toezicht en geheimhouding niet of niet correct zijn  
toegepast. De raad heeft ook haar controlerende taak niet optimaal kunnen uitoefenen vanwege de  
onvolledige informatie vanuit het college. Oftewel de bestuurlijke geloofwaardigheid van het  
politieke bestuur in Blaricum staat hiermee nu ter discussie. 
 
De VVD Blaricum heeft vanaf mei 2016 de hele gang van zaken rondom deze besluitvorming fel  
bekritiseerd en aan de kaak gesteld. Vele vragen zijn gesteld en moties ingediend om de onderste  
steen boven te krijgen. Met de conclusies van de Rekenkamer in de hand worden wij nu op al onze  
kritiekpunten in het gelijk gesteld. Er was sprake van achterkamertjes politiek, onvolledige informatie  
en een college en raad die zijn eigen wetten en regels aan hun laars hebben gelapt. Daarbij had een  
verzoek om subsidie (en geen bijdrage!) van Euro 600.000,- toch tenminste op basis van een  
raadsvoorstel aan de raad moeten worden voorgelegd. En niet via een motie vreemd aan de orde  
waarin geen alternatieven en deugdelijke onderbouwing worden genoemd.  
 
De conclusies van het rapport waren voor ons geen verrassing. Wij waren wel geschokt door de  
inhoud van de reactie van de Burgemeester en Wethouders (bestuurlijk wederhoor). Hierin wordt  
direct de autoriteit van de Rekenkamer ter discussie gesteld. In de ogen van de VVD Blaricum een  
bewijs van minachting voor een officieel onafhankelijk orgaan dat zich richt op een onderzoek naar  
het gevoerde beleid en de besteding van gemeenschapsgeld. Het feit dat B&W het onnodig vindt om  
een uitgave van Euro 600.000,- op een deugdelijke wijze te verantwoorden geeft wel iets aan over de  
bestuurscultuur in Blaricum. Met het toestaan door B&W aan BVV’31 in juni 2016 om te mogen  
starten met de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden voor eigen rekening en risico wordt de gemeente  
automatisch betrokken (zonder definitieve besluit) en in een onomkeerbare positie gedwongen. Met  
alle gevolgen van dien.  
 
Nadat in september 2017 de geheimhouding op alle documenten werd opgeheven werd de weg  
vrijgemaakt voor de raad om nogmaals met elkaar in een openbaar debat van gedachten te wisselen  
over het complete dossier, zonder geheime documenten. De VVD vond het destijds ook heel  
belangrijk dat er voor eens en voor altijd een punt achter dit dossier gezet kon worden, ook in het  
belang van de voetbalclub BVV’31.  
 
De raad heeft besloten te wachten met dit debat totdat het rapport van de rekenkamer openbaar  
werd gemaakt. Dat heeft langer geduurd dan verwacht vanwege de complexiteit van het onderwerp.  
Daarom heeft de VVD Blaricum gesteund door de partij DAB halverwege februari j.l. al een extra  



 

raadsvergadering aangevraagd om het openbaar debat in ieder geval met het huidige college te  
kunnen voeren. Toen waren de conclusies van het rapport nog onbekend.                                              
Het debat vindt nu plaats in Eemnes op maandag 19 maart a.s. vanaf 19.30 uur in de vorm van een  
RTG (met de mogelijkheid om in te spreken) met aansluitend een raadsvergadering.  
 
Wij zijn blij dat de voetbalvereniging in Blaricum nu kan spelen op deugdelijke velden maar vinden de  
wijze waarop deze besluitvorming tot stand is gekomen een duidelijk teken van bestuurlijk  
onvermogen van het huidige gemeentebestuur en gemeenteraad om een acuut probleem op een  
zorgvuldige wijze, binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken, op te lossen.  
 

Noot voor de redactie:  

Voor nadere toelichting kunt u zich wenden tot Christien Dobber, fractie-voorzitter VVD Blaricum 
tel.nr. : 06 - 506 21 644 / e-mail: christiendobber@ziggo.nl 

 


