Collegeprogramma Blaricum 2018-2022
Waar een klein dorp groot in kan zijn
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Inleiding
Hierbij treft u aan het collegeprogramma 2018 – 2022 van de gemeente Blaricum.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. Het college is
samengesteld op basis van een coalitie tussen Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA. Deze partijen hebben hun beleidsmatige koers voor de jaren 2018-2022
neergelegd in het Coalitieakkoord van 24 april 2018.
Met inachtneming van de (dualistische) rolverdeling is op basis van dat coalitieakkoord door het college een uitvoeringsprogramma op gesteld in de vorm van dit
collegeprogramma. Dit programma is richtinggevend op hoofdlijnen en opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college.
Wij zien het collegeprogramma als een sturingsdocument voor meerjarig beleid. Dat betekent echter niet dat het collegeprogramma een statisch document is. Ontwikkelingen
in en buiten onze gemeente kunnen leiden tot tussentijdse bijstelling van doelen en plannen.
Het college wil met dit programma voor de raad een concreet aangrijpingspunt bieden voor haar kaderstellende en controlerende rol. De raad kan op basis hiervan enerzijds
de strategische meerjarige kaders stellen voor de komende periode en anderzijds de invulling van die kaders door het college tussentijds en achteraf controleren. Voor het
college is het programma sturend voor de meerjarige planning en uitvoering van door de raad geaccordeerd beleid. In die zin vormt het tevens een meerjarig kader voor het
opstellen van de jaarlijkse programmabegrotingen.
Plaatsbepaling
Het collegeprogramma vormt vanuit zijn aard de basis voor de planning- & controlcyclus. Die start met input vanuit het programma voor de jaarlijkse kadernota en zal van
daaruit leiden tot een jaarlijkse doorvertaling in de programmabegroting. De tussentijdse verantwoording en rapportage over de beleidsdoelen krijgt zijn beslag in de
zomernota en de jaarrekening. De diverse onderwerpen uit het programma worden daartoe herkenbaar opgenomen in de programmabegrotingen. Als omstandigheden
veranderen, doelen niet haalbaar blijken te zijn of de ingezette middelen niet het gewenste effect blijken te hebben, zal het ingezette beleid moeten worden bijgesteld. Bij de
behandeling van voornoemde documenten kan die bijstelling plaatsvinden.
Koersbepaling college
Een belangrijk uitgangspunt voor het college is het genoemde coalitieakkoord. In de inleiding daarvan wordt o.a. gezegd:
“Hart voor Blaricum, De Blaricumse Partij en het CDA geloven in een goed bestuurde, zelfstandige gemeente Blaricum met een gezamenlijk ambtenarenapparaat met Laren
en Eemnes.
Waar nodig willen we intensief met anderen samenwerken en maken wij graag gebruik van elkaars expertise. Daarbij streven wij naar een zo breed mogelijk draagvlak op
basis van consensus in de raad.
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Wij hebben als visie “Blaricum een, zelfstandig, authentiek dorp in het Gooi”. Hieraan willen we de komende vier jaar werken met de voltallige raad en onze inwoners,
daarbij staat ons een transpartante bestuursstijl voor ogen.
Wij willen meer inspelen op maatschappelijke initiatieven. Niet aangeven waarom dingen niet kunnen maar positief meedenken en waarderen.
Uitgangspunt is wat wij als gemeente kunnen toevoegen aan wat de samenleving wil.
Wij willen geen nieuwe regels opstellen die op voorhand niet of nauwelijks handhaafbaar zijn.
De sociale cohesie in ons dorp is erg belangrijk. De sociale en culturele eigenheden en de fysieke kenmerken willen we behouden en versterken. Wij willen ons daar de
komende 4 jaar voor inzetten.”
Toelichting tabellen bij de programma’s
Op de volgende pagina’s treft u per programma achtereenvolgens aan: “onderwerp”, “wat willen we bereiken ?”, “wat doen we daarvoor ?”, “wat zijn de kosten ?” en “jaar (van
uitvoering)”. Waar onder het kopje “wat zijn de kosten ?” niets is ingevuld, worden de werkzaamheden uitgevoerd binnen de bestaande ambtelijke capaciteit (binnen de
huidige DVO uren (DVO is de dienstverleningsovereenkomst tussen Blaricum en de BEL Combinatie).
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Programma 1. Bestuurszaken
Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Zelfstandigheid

Behoud van onze kenmerkende
kleinschaligheid, de identiteit van Blaricum,
een eigen gemeentebestuur met lokaal
bekende raadsleden in een eigen
gemeentehuis met een loket voor
burgerzaken in ons eigen dorp vinden wij van
groot belang. Daarom houden wij vast aan de
zelfstandigheid van Blaricum.

Behoud van:
karakteristieken
kernwaarden
kroonjuwelen

Regionaal
samenwerken
Verbeteren
communicatie
en burgerparticipatie

Wij vinden het essentieel de karakteristieken
van Blaricum zoals het cultureel erfgoed, het
groene en agrarische karakter, de heide, de
Enghen, de Kampen en de kenmerkende
bebouwing te behouden. Deze zogenoemde
kernwaarden moeten worden beschermd en
nadrukkelijk worden vastgelegd in de
strategische visie van Blaricum.
Proactief een bijdrage blijven leveren aan de
regionale samenwerking binnen G&V en MRA.
Wij vinden het van groot belang om goed te
communiceren met onze inwoners, meer
ruimte te geven voor initiatieven en
burgerparticipatie en onze dienstverlening op
goed niveau en laagdrempelig te houden. De
betrokkenheid van de inwoners willen wij
maximaal organiseren in alle stadia van
besluitvorming.

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

50.000 (I)

2018 – 2020

Een representatief onderzoek uit laten
voeren onder de inwoners m.b.t. het behoud
van zelfstandigheid.

25.000 (I)

(najaar) 2018

Herijken van de strategische visie uit 2010.

25.000 (I)

2018 - 2019

7.000 (S)

2018 - 2022
2018 – 2022

10.000 (S)

2018 – 2022

Alle bestuurlijke mogelijkheden gebruiken
bij de ARHI procedure, bij voorkeur samen
met Laren en Huizen, om ons te verweren
tegen een toekomstige herindeling.

Deelnemen aan regionale overlegvormen.
1 a 2 keer per jaar vindt een multiplechoice
raadpleging plaats via internet over
specifieke thema’s/onderwerpen.
Wij organiseren face- to-face bijeenkomsten
(dialoogsessie dorpsdeel, dorpswandelingen
met inwoners en raadsleden/wethouders).
1 keer jaar een B100 bijeenkomst
organiseren, en werkgroepen van de
dialoogsessies faciliteren.
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Betrokkenheid
van inwoners

Ons doel is om inwoners te bewegen zich
meer betrokken te gaan voelen bij de
belangrijke zaken binnen de gemeente en hier
actief in te participeren.

De inwoners worden proactief betrokken bij
voorstellen en de besluitvorming.

binnen begroting
communicatie

2018 – 2022
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Programma 2. Burgerzaken
Onderwerp
Programma
Dienstverlening

Wat willen we bereiken?
Verbetering van de dienstverlening

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

Betere communicatie met inwoners en
ondernemers: We zijn goed bereikbaar. We
bieden pro-actieve statusupdates van (aan)vragen en meldingen; We zetten in op
nieuwe sociale media; medewerkers zijn nog
meer klantgericht en oplossingsgericht en
tonen eigenaarschap.
Verhoging kwaliteit Dienstverlening:
producten en diensten zijn beschikbaar via
zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale
loket de voorkeur geniet. Digitaal waar het
kan, persoonlijk waar het moet.
Communicatie, Informatie en data zijn
betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.
Klanttevredenheid: We meten frequent de
klanttevredenheid van onze inwoners en
ondernemers. Op basis van de uitkomsten
hiervan werken we continue aan het
behouden van de klanttevredenheid en daar
waar mogelijk aan een verhoging daarvan.

Jaar

2018 – 2022

Binnen de
structureel in de
begroting
opgenomen 2
wekelijkse
uitgave van de
Hei en Wei
Binnen de
hiervoor in de
begroting
opgenomen
middelen.

2018 – 2022

2018 – 2022

6

Programma 3. Openbare orde en veiligheid
Onderwerp
Veiligheid
inwoners

Wat willen we bereiken?
Onze inwoners moeten zich veilig voelen in
Blaricum ten aanzien van het veilig wonen.

Wat doen we daarvoor ?
Opstellen van een integraal veiligheidsplan
2019 – 2022.
Daarin worden onderstaande speerpunten
en overige zaken meegenomen.
bewoners voorlichten over de risico’s van
woninginbraken en te nemen preventieve
maatregelen. Dit door middel van bv. een
flyeractie, een veiligheidsmarkt,
veiligheidskrant en alerteringsbrieven.
Daarnaast wordt er ingespeeld op actuele
trends door o.a. gerichte communicatieacties
Bij jeugd overlastmeldingen wordt er
integraal samengewerkt met politie jeugden gezinsteam.
Whatsapp groepen en politiekeurmerk veilig
wonen stimuleren.

Ondermijning

Adequaat bestuurlijk optreden bij
ondermijnende criminaliteit (zoals
drugscriminaliteit, witwassen, mensenhandel),
over een goede informatiepositie beschikken
en een ontmoedigingsbeleid voor vestiging en
beïnvloeding van ambtsdragers.

Wat zijn de
kosten ?

Op basis van ondermijningsbeelden en
signalen wordt een aanpak van
ondermijnende criminaliteit opgezet.
Toetsing van integriteit van ondernemers uit
risicovolle sectoren en evenementen. Beleid
opstellen en handhaven als het gaat om
ontmoediging van ondermijnende
criminaliteit.

Jaar

2018 - 2022

5000 (S)

2018 - 2022

2018 -2022

2018-2022

2018 - 2022
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Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer
Onderwerp
Openbaar
gebied/groen

Onderhoudsplan Bijvanck

Wateroverlast
Bijvanck
Speelplaatsen
Bijvanck en
oude dorp
Verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor ?

Het openbaar gebied van Blaricum verdient
extra aandacht de komende jaren. Door
vergaande bezuinigingen in de afgelopen tijd
is er achterstallig onderhoud aan groen,
wegen, water en speelplaatsen ontstaan. Op
onderdelen is daarvoor een inhaalslag nodig,
en op andere vlakken is extra investering en
aandacht wenselijk. Het openbaar gebied
bepaalt in belangrijke mate de kernwaarden
van Blaricum, daar moeten we dan ook in
blijven investeren.
De gemeenteraad heeft in de begroting van
2018 een bedrag opgenomen voor het
opstellen van een onderhoudsplan voor de
Bijvanck. Er is echter gebleken dat, naast
beheerknelpunten in de openbare ruimte, ook
andere ontwikkelingen op ruimtelijk niveau
spelen die invloed hebben op de openbare
ruimte in de Bijvanck. Daarom willen we
integraal nadenken hoe we verder moeten
met de openbare ruimte.
Geen wateroverlast meer in de Bijvanck
vanwege een te hoge grondwaterstand.

Bij nieuwe aanbestedingen het
onderhoudsniveau leidend te laten zijn en
daarbij ook nadrukkelijk de SW-bedrijven
zoals Tomingroep mee laten doen.

We brengen onze speelplaatsen kwalitatief op
orde.
Verbeteren van de verkeersveiligheid is erg
belangrijk. Daarom is er recent een

Integrale aanpak bij het herstraten van de
Bouwvenen en delen van het oude dorp, in
samenspraak met de bewoners.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

50.000 (S)

2019 - 2022

T.l.v. reserve
rekeningresultaat 2017

2018 - 2019

Doel van het integrale onderzoek is te
komen tot een integrale visie, ontwerp en
uitvoeringsprogramma voor de openbare
ruimte van de Bijvanck, inclusief stimuleren
toename groene erfafscheidingen in de
Bijvanck.

t.l.v. fonds
resultaat
jaarrekening 2017

2018 - 2019

Vooruitlopend op integrale aanpak op korte
termijn het acute probleem oplossen.

50.000 (I)

2018 – 2019

Een inhaalslag uitvoeren bij de renovatie van
speelplaatsen in de Bijvanck en het oude
dorp.
Prioriteit geven aan het uitvoeren van
maatregelen uit het GVVP.

is opgenomen in
meerjaren
begroting

2019 - 2022

2018 – 2022
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gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
(GVVP) vastgesteld. Wij willen extra geld
uittrekken om de verkeersmaatregelen uit dit
GVVP, uiteraard in samenspraak met de
inwoners, versneld uit te voeren.

Parkeren

Openbaar
vervoer

Het parkeren in het oude dorp reguleren en
overlast beperken.

Verbeteren van het openbaar vervoer in
Blaricum.

Veilige oversteek maken van
fiets/wandelpad bij Meentstroom over
Floris V Dreef.
De kruising Franse pad/Kerklaan veiliger
maken
Snelheidbeperkende maatregelen treffen,
waaronder plaatsing smileys
De aanpak van overhangend groen van
heggen handhaven i.v.m. overzichtelijkheid
en verkeerveiligheid.
Blauwe zone handhaven en passende
maatregelen nemen voor parkeeroverlast
aan randen blauwe zone.
Het parkeerterrein Bellevue, fase 2 en 3
realiseren.
Betrokkenheid aanwonenden organiseren bij
uitvoering HOV, via instellen
klankbordgroep.
Streven naar realisatie extra bushaltes in
Blaricummermeent en terughalen van de
spitsbus naar de Uithof, en daartoe in
overleg treden met provincie.

15.000 (I)

2019

15.000 (I)

2019

15.000 (I)

2019
2018 - 2022

15.000 (I)

2018 – 2019

is opgenomen in
begroting

2018 – 2020
2018 – 2019

2018
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Programma 5. Onderwijs
Onderwerp
Primair
onderwijs voor
Blaricumse
kinderen
Kinderopvang

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor ?

Blaricum heeft 4 basisscholen, 2 in het
dorpscentrum en 2 in de Bijvanck. Voor
Blaricumse kinderen moet er altijd een plek
zijn op een school voor primair onderwijs in
Blaricum.
Betere naleving van de regels t.a.v.
kinderdagverblijven.

In samenspraak met de schoolbesturen zal
gekeken worden welke meerjarige afspraken
nodig zijn om dit te garanderen.

Marktconforme huurprijzen.

Huurprijzen actualiseren en marktconform
maken (effect vanaf 2020 realiseerbaar).

Opstellen van een nieuw handhavingsbeleid
en dit uitvoeren t.a.v. kinderopvang.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar
2018 – 2019

2019
2019
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Programma 6. Cultuur, sport en recreatie
Onderwerp
Evenementen

Sport

Wat willen we bereiken?
In een dorp als Blaricum zijn Oranjefeesten,
Kermisweek, Dag van het Werckpaert,
Sinterklaasfeest en andere evenementen
populaire ontmoetingsmomenten. Wel willen
we waakzaam blijven om bij evenementen
het authentieke dorpskarakter van weleer te
laten behouden.(denk aan kermisweek)
Daarbij hoort dat geluidsoverlast voor
omwonenden en de aanzuigende werking op
bezoekers van buiten de regio door optredens
van landelijke artiesten zo veel mogelijk
beperkt moet blijven.
Wij willen een sport- en accommodatiebeleid,
waarin stimuleren van sport voor jong en oud
centraal staat, ontwikkelen.

Wat doen we daarvoor ?

Aansluiten op regionale ontwikkelingen op het
gebied van recreatie en toerisme.

Jaar

Visie op evenementen herijken, en hieraan
uitvoering geven.
2018 – 2022

Inzetten van een buurtsportcoach en
uitvoeren project JOGG

Het sportbeleid concretiseren.
Stimuleren oprichten van een sportraad.
Regionale
samenwerking

Wat zijn de
kosten ?

Proactief meedenken en meewerken aan
(boven)regionale projecten in het kader van
de MRA, Floriade expo 2022 (Almere)

Opgenomen in
meerjaren
begroting

2018 - 2022

reserve
jaarrekening
2017.

2018

2018 – 2022
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Programma 7. Sociaal Domein
Onderwerp

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor ?

Met name in de jeugdzorg kan door toename
van het aantal cliënten en verzwaring van
bestaande gevallen een extra beroep op deze
beschikbare middelen worden gedaan.
Immers jeugdigen kunnen nu eenmaal vele
jaren zorg behoeven. Het is juist om die reden
dat wij willen inzetten op preventie en snelle
hulp zonder wachtlijsten binnen de jeugdzorg
met als doel deze groep zo goed mogelijk
weer actief en zelfstandig te laten
functioneren.

Er voor zorgen dat samenwerkende partners
in de regio ondersteuning niet alleen “achter
de voordeur” maar ook tijdig de signalen
oppakken waaruit blijkt dat er hulp nodig is
om te voorkomen dat er zware zorg ingezet
moet worden.

Beleid sociaal
domein

Lokaal beleid moet aansluiten op de behoefte
voor alle doelgroepen

Het lokale beleid (waaronder jeugd,
ouderenbeleid, beleid bestrijding
eenzaamheid) actualiseren.

2019

Gezondheidsbeleid
Eenzaamheid
ouderen

Een actueel beleid op het gebied van de
gezondheidszorg.
Bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Opstellen van een nota Gezondheidsbeleid.

2018

Invoeren van het project Automaatjes in
Blaricum. Vrijwilligers rijden minder mobiele
senioren rond voor een kop koffie en een
goed gesprek.

2019

Organiseren, draagvlak verbreden en borgen
van een “dagje Blaercom”

2019 – 2022

Jeugdzorg

Mantelzorg

Mantelzorgers worden zwaar belast. Wij
streven naar taakverlichting en besteden extra
aandacht aan de waardering voor

Deskundige inzet voor jeugdigen met
psychische en lichamelijke problematiek.

Ondersteunen initiatieven tot
taakverlichting mantelzorgers.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

Via regio

2018 – 2022

reserve sociaal
domein

2018 - 2022

10.000 (S)

2019 – 2022

Meer gebruik maken van maatschappelijk
12

mantelzorgers.

Bereikbaarheid
voorzieningen
Blaercom

TerGooi

Zorgen voor goede bereikbaarheid van
voorzieningen voor o.a. ouderen.
In stand houden van de Blaercom in verband
met het organiseren van maatschappelijk
nuttige activiteiten in het sociaal domein voor
met name de doelgroep ouderen.
Behouden van een medische zorgvoorziening
en faciliteiten in Blaricum.

middenveld voor deze taakverlichting en
andere soorten van sociale zorg.
Opstellen nieuwe regeling
mantelzorgwaardering
Buurtbus introduceren o.a. voor ouderen
(in samenwerking met Laren).
1. Financiële impuls in 2018 i.v.m.
achterstallig onderhoud.
2. Opknappen gebouw om te voldoen aan
eisen van deze tijd.
Bij vertrek Ter Gooi ziekenhuis zullen wij ons
tot het uiterste inspannen voor het
handhaven van tenminste een
buitenpolikliniek (zoals bijvoorbeeld in
Weesp) en een ambulancepost.

2018
60.000 (S)

2019 – 2022

Uit resultaat
jaarrekening 2017

2018 – 2022

2019 – 2022
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Programma 8. Volksgezondheid en milieu
Onderwerp
Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?
Het duurzaamheidsbeleid is recent
vastgesteld. Verduurzaming van onze
gemeente vinden wij essentieel. Het beleid
dat we hebben opgestart willen we
intensiveren.

Wat doen we daarvoor ?
Stimuleren van het uitbreiding van
zonnepanelen op woningen en openbare
gebouwen en het verstrekken van
duurzaamheidsleningen (via SVN).

Wat zijn de
kosten ?
15.000 (S)
(kapitaallasten
openbare
gebouwen)

Onderzoek doen naar mogelijkheden voor
het invoeren van een ruimtelijke toets voor
zonnepanelen, ook buiten het beschermd
dorpsgezicht.
Invoeren van “groene” leges (geen leges
voor duurzaamheidsmaatregelen, zoals
zonnepanelen).
Wij onderzoeken de mogelijkheid om op de
bestaande geluidsvoorzieningen
zonnepanelen aan te brengen.
In het oude dorp overgaan op LED verlichting
voor de openbare verlichting.

2018 – 2022

2019 – 2020

2018 – 2019

2019
Opgenomen in
begroting

Corporaties blijven motiveren om bestaande
woningen te verduurzamen.
Onderzoek doen naar de mogelijkheden
voor het oprichten van een
energiecorporatie voor het terugleveren van
energie aan het net.
Uitbreiden van openbare oplaadpunten voor
elektrische auto’s.

Jaar

2018 – 2019
2018 – 2022

2020

5.000 (S)

2018/2019
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Hemelwater

Geluid

We nemen nu al waar dat als gevolg van
klimaatverandering het aantal zware
regenbuien in aantal en intensiteit toeneemt.
Vlotte afwatering van het hemelwater is
essentieel om droge voeten te houden. Daar
wordt bij de renovatie van straten al rekening
mee gehouden. Echter de toenemende
verstening (lees bestrating) van particuliere
percelen is een zorgpunt.

Voorlichtingscampagnes opzetten voor
bewoners om hemelwaterafvoer op
natuurlijke wijze te reguleren.

De ligging van Blaricum, ingeklemd tussen A1
en A27 en de toenemende verkeersintensiteit,
veroorzaakt al jaren toenemende
geluidshinder met name vanaf de A27. Het is
van belang hier continue aandacht voor te
hebben en tijdig maatregelen te treffen om
geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.

Via RWS aandringen op maatregelen voor
het vernieuwen cq. plaatsen van betere
geluidschermen ter hoogte van de Bijvanck
en Bouwvenen bij de aansluiting met de
Blaricummermeent.
Opstellen actieplan aanpak
geluidknelpunten.

uit reserve
jaarrekening 2017

2019

2019

2019
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Programma 9. Bouwen en wonen
Onderwerp
Woningbouw

Wat willen we bereiken?
Voor de gehele regio en lokaal voor Blaricum
is resp. een regionale en lokale woonvisie
vastgesteld. Wij willen de lokale woonvisie
concreet invulling geven en toetsen.
Doorstroming bevorderen van laag naar
middensegment huur.

Alternatieve
woonvormen

Ruimte bieden voor experimentele
woonvormen

Handhaving

Uitgangspunt van het ruimtelijk
ordeningsbeleid vormt het conserverende en
groene karakter van de plannen, waaronder
het beschermen van de vele monumentale en
beeldbepalende panden in het dorp. Wij
zullen er blijvend op toezien dat ongewenste
ontwikkelingen zoals verdichting (niet
bebouwen open plekken en groen) en
hoogbouw in de dorpsdelen van Blaricum
worden uitgesloten.
De nieuwe Omgevingswet die ingevoerd gaat
worden zal onze bijzondere aandacht krijgen.

Omgevingswet

Agrarisch
gebied

Het groen rondom Blaricum bestaat voor een
groot deel uit agrarische gronden. De

Wat doen we daarvoor ?
Splitsingsnota opstellen en uitvoering aan
geven.

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

10.000 (I)

2018

Toewijzingsbeleid herijken bij nieuwbouw
sociale huurwoningen voor inwoners uit
Blaricum.
Stimuleren bouw middensegment
huurwoningen.
Bouw van seniorenwoningen ter
bevordering van doorstroming).
Innovatief bouwen/ experimentele
woonvormen onderzoeken (zoals zorg-aanhuis/ aanleunwoningen).
Opstellen Beleidsplan Vergunningen en
Handhaving 2019 – 2022.

2018 – 2022

2018
2018 – 2022

2019 – 2022
10.000 (I)

Aandacht geven aan het openhouden van
het agrarisch gebied Schapendrift.

Voorbereidingen treffen ten behoeve van de
invoering van de Omgevingswet, waaronder
het opstellen van een omgevingsvisie.
Combineren van agrarische gebieden en
natuurwaarden stimuleren.

2018

2018 - 2022

90.000 (I)

2018 - 2020

2018 – 2022
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agrarische Stichting Blaricum (ASB) die het
beheer uitvoert is eigenaar van deze gronden.
Zoals overal staat de bedrijfsvoering van de
agrariërs sterk onder druk.

Nieuwe duurzame initiatieven van agrariërs
de kans bieden zich te ontwikkelen.

2018 - 2022

17

Programma 10. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economische zaken
Onderwerp
Woningbouw
en
bedrijvenpark
Blaricummermeent

Recreatie en
toerisme in
Blaricummermeent

Wat willen we bereiken?
De Blaricummermeent voltooien voor 2022.

De bevaarbaarheid en bereikbaarheid van de
meander in de Blaricummermeent verzekeren
Verbeteren van de verkeersveiligheid is erg
belangrijk.
Het openbaar gebied bepaalt in belangrijke
mate de kernwaarden van Blaricum, daar
moeten we dan ook in blijven investeren.
Blaricumse strand aantrekkelijker maken.

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

Uitvoeren van de plannen voor woningbouw
en bedrijvenpark volgens het financieel
raamwerk.
Bij ontwerp en inrichting hiermee rekening
houden.

binnen grex
Blaricummermeent

2018 - 2022

binnen grex
Blaricummermeent

Constante aandacht voor inrichting.
Extra beplanting (bomen en struiken)
aanbrengen tussen woonwijk en
bedrijvenpark Blaricummermeent.
Integraal plan uitvoeren

2018 - 2022
50.000 (I)
t.l.v. GREX

2019

ten laste van grex
Blaricummermeent
2018 - 2019

Het conceptplan “Blaricum aan Zee” om via
een organische groei een hoogwaardige
recreatie te realiseren op een nieuw aan te
leggen schiereiland voor het Stichtse strand is
ambitieus en aansprekend.
Het initiatief voor de terugkeer van een
Gooise tram vinden wij een positieve
ontwikkeling.

Initiatieven proactief ondersteunen en
faciliteren.
Waar nodig aanpassen bestemmingsplannen
cq. planologisch kader.

Initiatieven ondersteunen en faciliteren.

25.000 (I)
(t.l.v. GREX)

2018-2022

p.m.
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Programma 11. Algemene uitgaven en inkomsten
Onderwerp

OZB

Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor ?

Wat zijn de
kosten ?

Jaar

Een weloverwogen financieel beheer blijft
gewenst om te voorkomen, dat de inwoners in
de toekomst met lastenverzwaring worden
geconfronteerd.

Voor de komende jaren is ons uitgangspunt
dat de totale opbrengst uit de OZB gelijk
blijft, met uitzondering van de
areaaluitbreiding. Dit betekent dat bij
waardestijging van de woning het tarief van
de OZB daalt maar bij daling van de
woningwaarde het tarief zal stijgen.

Binnen begroting

2019 – 2022
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