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Leeswijzer
De Zomernota 2019 is een bestuurlijke voortgangsrapportage. Conform vorig jaar is er voor gekozen om niet
meer op detailniveau financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting op te voeren. Bij de jaarrekening
krijgen we daardoor een zuivere vergelijking tussen de vastgestelde begroting en de realisatie, zonder
tussentijds de cijfers voortdurend bij te stellen. Bij nieuw beleid of onvoorziene zaken zal, zoals ook vroeger
gebruikelijk, voortaan gewoon weer een begrotingswijziging bij het raadsvoorstel zitten. Hierdoor blijft de
budgettaire rol van de raad beter geborgd, dan wanneer we in de zomernota allerlei zaken financieel regelen.
Als er significante afwijkingen van de begroting zijn, zullen deze via een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad
worden gemeld. Tevens zal dan het alternatief worden aangegeven, of als dat beleidsmatig wenselijk is, om
extra middelen worden gevraagd.
In deze zomernota wordt alleen aandacht besteed aan de (te verwachte) afwijkingen ten opzichte van de
programmabegroting 2019.
Er wordt een toelichting verstrekt indien er in de uitvoering sprake is van een afwijking ten opzichte van de
begroting. Onderwerpen die op schema liggen en waarvan de verwachting reëel is dat deze gehaald worden in
2019 worden niet verder toegelicht.
Aan de hand van de doelenbomen met de activiteiten geven we met de kleuren van de stoplichten aan in
hoeverre de uitvoering van de activiteiten op koers ligt:
Indicator

Betekenis

Groen

Activiteit is binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

Grijs

Activiteit komt conform planning tot uitvoering in het 2 helft van het 2019. Uitgangspunt is
dat deze activiteit groen is aan het eind van het jaar.

Oranje

Er is een risico dat de activiteit niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit
wordt gerealiseerd. Hierop is bijsturing nodig.

Rood

Activiteit wordt niet binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit gerealiseerd.

e

Bij een 'rood' of 'oranje' stoplicht bevat de zomernota een toelichting op de oorzaak van de afwijking, de
consequenties voor het bereiken van de programmadoelstelling en de wijze waarop het college wil bijsturen.
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Samenvatting
De uitvoering van de programmabegroting ligt grotendeels op koers: van de 86 activiteiten waarin de
programmabegroting 2019 is opgedeeld, verwachten we dat 47 activiteiten zonder meer volgens planning
worden gerealiseerd ('groen en grijs'). Op 30 activiteiten is bijsturing nodig ('oranje') en van 9 activiteiten
verwachten we dat deze niet binnen de kaders uit de programmabegroting 2019 kunnen worden gerealiseerd
('rood'). De onderstaande figuur maakt inzichtelijk welk percentage van de activiteiten binnen de diverse
programma’s op koers ligt:
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1. Bestuurszaken
Visie:
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. 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.
Doelstellingen

1.1

Activiteiten

Blaricum blijft zelfstandig en we
1.1.1
toetsen dit via een representatief
onderzoek onder onze inwoners.

1.2.1

Alle bestuurlijke mogelijkheden gebruiken bij
de ARHI procedure, bij voorkeur samen met
Laren en Huizen, om ons te verweren tegen
een toekomstige herindeling.
Een representatief onderzoek uit laten voeren
onder de inwoners m.b.t. het behoud van
zelfstandigheid.
Herijken van de strategische visie uit 2010.

1.3.1

Deelnemen aan regionale overlegvormen.

1.4.1

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

1.5.1

De inwoners worden proactief betrokken bij
voorstellen en de besluitvorming.

1.1.2

1.2

1.3

1.4

1.5

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 Gooi &
Vechtstreek (G&V) en de
Metropoolregio Amsterdam
(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.
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.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
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1.2.1

Er is besloten om eerst de huidige strategische visie te evalueren. Dit proces loopt en zal leiden tot
een raadsbesluit in het 4e kwartaal van 2019. Afhankelijk daarvan zal worden besloten om de visie te
herijken (of niet).

1.4.1

Q1: burgerpeiling Hondenbeleid
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2. Burgerzaken
Visie:
Een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Blaricum.
Doelstellingen

Activiteiten

2.1

2.1.1

Verbetering van de
dienstverlening

2.1.2

2.1.3

2.2

Data in de Basisregistratie
Personen (BRP) is structureel van
hoge kwaliteit

2.2.1

2.2.2

1.3

Het proces verkiezingen
(voorbereiding, organisatie en
uitvoering) wordt daar waar
mogelijk continue verbeterd.

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Betere communicatie met inwoners en
ondernemers: We zijn goed bereikbaar en
beschikbaar. We bieden proactieve
statusupdates van (aan-)vragen en meldingen;
We zetten ook meer in op dienstverlening via
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.
Jaarlijks wordt de BRP onderworpen aan de
wettelijk verplichte BRP- en Paspoort en NIKaudit.
Periodiek wordt de data van de BRP
onderworpen aan zelf-evaluaties en controles
en waar nodig verbeterd.
Onderzoek naar voldoende en (wettelijk
bepaald) toegankelijke stemlokalen
beschikbaar.
Aanpassing waar nodig van bestaande
stemlokalen ivm toegankelijkheid voor mindervaliden.
Digitalisering van aanvragen vervangende
stempas, kiezerspas en onderhandse volmacht.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
2.1.1

De gemeente is meer en meer goed bereikbaar, zowel aan de balie als telefonisch. De komende jaren
gaat de verschuiving van het klantcontact verder naar het digitale kanaal. Op korte termijn (Q3 2019)
kunnen inwoners gebruikmaken van een digitale app op de telefoon, tablet of PC om meldingen naar
de gemeente te sturen rondom de openbare ruimte. Hiermee worden ook automatisch de juiste
status-updates van de melding verzonden naar de indiener. In Q3 van 2019 voeren we een
klanttevredenheidsonderzoek uit, waarmee we onze persoonlijke dienstverlening aan de inwoners
verder gaan verbeteren.
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2.1.2

Op korte termijn (Q3 2019) kunnen inwoners gebruikmaken van een digitale app op de telefoon,
tablet of PC om meldingen naar de gemeente te sturen rondom de openbare ruimte. Hiermee
worden ook automatisch de juiste status-updates van de melding verzonden naar de indiener. In Q3
van 2019 voeren we een klanttevredenheidsonderzoek uit, waarmee we onze persoonlijke
dienstverlening aan de inwoners verder gaan verbeteren.

2.3.2

Inventarisatie toegankelijkheid heeft begin 2019 plaatsgevonden. De bevindingen zullen worden
gedeeld met de eigenaren van de betreffende panden en in overleg worden aangepast. Dit traject zal
doorlopen en worden afgerond in 2020. In 2020 zijn geen verkiezingen gepland.
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3. Openbare orde en veiligheid
Visie:
Onze inwoners moeten zich veilig voelen in Blaricum, zowel ten aanzien van het veilig wonen als een goede en
tijdige bereikbaarheid ingeval van calamiteiten zoals brand. Dat betekent behoud van eigen wijkagenten,
voldoende BOA capaciteit, behouden van de eigen vrijwillige brandweer met een eigen brandweerkazerne en
voldoende uitgerust om slagvaardig te opereren.
Doelstellingen

3.1

Activiteiten

Verbeteren van de veiligheid voor 3.1.1
onze inwoners.
3.1.2

3.1.3

3.1.4
3.2

Adequaat bestuurlijk optreden bij 3.2.1
ondermijnende criminaliteit (zoals
drugscriminaliteit, witwassen,
mensenhandel), over een goede
informatiepositie beschikken en
een ontmoedigingsbeleid voor
vestiging en beïnvloeding van
ambtsdragers.

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 communicatie-acties
Bij jeugd overlastmeldingen wordt er integraal
samengewerkt met politie, jongerenwerk en
bv. advies en informatie HBEL.
WhatsApp groepen en politiekeurmerk veilig
wonen stimuleren.
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.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
3.2.1

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het herziene BIBOB beleid.
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4. Wegen, water en verkeer
Visie:
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.Verkeersveiligheid is erg belangrijk. Daarom is er recent een 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.
Doelstellingen

Activiteiten

4.1

4.1.1

De kwaliteit van het openbaar
gebied verbeteren.

4.1.2

4.2

4.3

4.4

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.
Verbeteren van de
verkeersveiligheid op basis van het
vastgestelde verkeer- en
vervoersplan en het oplossen van
aanvullende knelpunten.

4.2.1

4.3.1

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

4.4.1

Prioriteit geven aan het uitvoeren van
maatregelen uit het GVVP.
Veilige oversteek maken van fiets/wandelpad
bij Meentstroom over Floris V Dreef.
De kruising Franse pad/Kerklaan veiliger maken

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

4.5

Het parkeren in het oude dorp
reguleren en overlast beperken.

4.5.1

4.5.2
4.6

Verbeteren van het openbaar
vervoer in Blaricum.

Bij nieuwe aanbestedingen het
onderhoudsniveau leidend te laten zijn en
daarbij ook nadrukkelijk de SW-bedrijven zoals
Tomingroep mee laten doen.
Integrale aanpak bij het herstraten van de
Bouwvenen en delen van het oude dorp, in
samenspraak met de bewoners.
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.

4.6.1
4.6.2

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
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spitsbus naar de Uithof, en daartoe in overleg
treden met provincie.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
4.2.1

De europese aanbesteding om een ingenieursbureau te selecteren is gestart. Dit bureau zal een
programma van eisen en masterplan opstellen. Daarnaast is een opdracht verleend om onderzoek te
doen naar de warmtetransitie van de wijk Bijvanck.

4.1.2

Project Bouwvenen is uitgewisseld met het project Bergweg en Meentzoom en wordt dit jaar niet
opgepakt.

4.4.1

Schetsontwerpen voor de vijf door de raad geprioriteerde maatregelen zijn opgesteld samen met de
klankbordgroep GVVP oude dorp noord. Ook is er een inloopavond geweest voor de bewoners. In
overleg met het college wordt in het derde kwartaal bekeken hoe het de uitwerking van het project
verder wordt opgepakt.

4.4.3

in verband met prioriteitstelling wordt dit project doorgeschoven naar 2020

4.5.2

Het realiseren van het parkeerterrein vindt in de eerste helft van 2020 plaats. Momenteel wordt de
locatie gebruikt voor opslag om de reconstructies, Burg. Heerschopweg e.o. en Achterom &
Binnendoor te realiseren. Vanaf oktober wordt de locatie ook tijdelijk gebruikt voor opslag van
materialen voor de verbouwing van het voormalig Bolland & Bolland complex.

4.6.2

De bushaltes in de Blaricummermeent zijn niet gerealiseerd. Is wel ingebracht als wens voor de
nieuwe OV-concessie, maar nog niet overgenomen. Het terughalen van de spitsbus naar de Uithof is
ingebracht als wens bij het opstellen van het PvE van de nieuwe OV-concessie. Is nog niet bekend of
dit wordt overgenomen. Dit wordt pas bekend als de nieuwe vervoerder met zijn plan komt (na
gunning concessie in 2020).
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5. Onderwijs
Visie:
Blaricum heeft vier basisscholen, twee in het dorpscentrum en twee in de Bijvanck. Voor Blaricumse kinderen
moet er altijd een plek zijn op een school voor primair onderwijs in Blaricum. In samenspraak met de
schoolbesturen zal gekeken worden welke afspraken nodig zijn om dit te garanderen.
Doelstellingen

5.1

Activiteiten

Het aantal leerlingen sluit aan bij 5.1.1
de beschikbare
onderwijshuisvestingscapaciteit.
Ook voldoet de gemeente aan
haar zorgplicht met betrekking tot
onderwijshuisvesting.
5.1.2
5.1.3

5.2

5.3
5.4

Verkenning verduurzaming
5.2.1
scholencomplexen en
gymvoorzieningen.
Verzorgen van volwasseneducatie 5.3.1
Het verzorgen van extra
voorzieningen voor de
schoolgaande jeugd

5.4.1

5.4.2
5.5
5.6

Betere naleving van de regels t.a.v. 5.5.1
kinderdagverblijven.
Marktconforme huurprijzen
5.6.1
kinderopvang.

In samenspraak met de schoolbesturen zal
gekeken worden welke meerjarige afspraken
nodig zijn zodat er altijd een onderwijsplek is
voor Blaricumse leerlingen en het aantal
leerlingen aansluit bij de beschikbare
onderwijscapaciteit.
Opstellen programma en overzicht
voorzieningen huisvesting onderwijs
Monitoren leerlingaantallen
In overleg met het onderwijs in beeld brengen
wat er in het kader van verduurzaming mogelijk
is inclusief kosten.
Regionaal het aanbod en bereik van
volwasseneducatie vergroten.
Bekostiging van zwemlessen, verkeereducatie
en vakdocent op basis van de verordening
Materiële Financiële Gelijkstelling.
Het controleren van de leerplicht en het
begeleiden van leerplichtige jongeren.
Opstellen van een nieuw handhavingsbeleid en
dit uitvoeren.
Huurprijzen actualiseren en marktconform
maken (effect vanaf 2020 realiseerbaar).

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
5.1.1

Meerdere huisvestingsscenario's zijn opgesteld en besproken met de schoolbesturen. Voor 20192020 zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van onderwijsruimte. Het is nog niet duidelijk of
het hoogbegaafdenonderwijs per schooljaar 2020-2021 verhuist naar een andere gemeente
waardoor het een uitdaging is te komen tot meerjarige afspraken. Wel zijn er verschillende
huisvestingsscenario's opgesteld en hebben de schoolbesturen ingestemd met een scenario. Aan de
uitwerking van het scenario is de voorwaarde gekoppeld dat het aantal basisschoolleerlingen dat niet
woonachtig is in Blaricum gaat afnemen waardoor het mogelijk is dat de beschikbare huisvesting
aansluit bij het aantal leerlingen. Voor nu is er nog geen overeenstemming bereikt over de eventuele
invoering van een toelatingsbeleid.

5.1.2

Programma en overzicht wordt eind 2019 opgesteld.

5.2.1

Er is gesproken met medewerkers van de schooldakrevolutie. Ook zijn de
verduurzamingsmaatregelen, inclusief kosten, van scholencomplex Bijvanck beeld gebracht. De
gesprekken met het onderwijs over verduurzaming van de Blaricumse onderwijsgebouwen blijven wij
aanjagen.

5.5.1

Het handhavingsbeleid kinderopvang wordt in de tweede helft van 2019 regionaal opgepakt. De
verwachting is dat de regeling op 1 januari 2020 in werking treedt.
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5.6.1

In de tweede helft van 2019 wordt voor scholencomplex Bijvanck als Dorp een nieuwe verdeelsleutel
opgesteld. Mede op basis van deze verdeelsleutel worden de huurprijzen geactualiseerd.
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6. Cultuur, sport en recreatie
Visie:
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.Verenigingen spelen een belangrijke rol in het
bieden van mogelijkheden aan jongeren en volwassenen voor ontspanning, sport en cultuur. Wij willen het
bloeiende verenigingsleven ondersteunen. Het bevordert de onderlinge band en de sfeer in ons dorp.
Doelstellingen

Activiteiten

6.1

6.1.1

Visie op evenementen herijken, en hieraan
uitvoering geven.

6.2.1

Inzetten van een buurtsportcoach en uitvoeren
project JOGG
Het sportbeleid concretiseren.Stimuleren
oprichten van een sportraad.
Proactief meedenken en meewerken aan
(boven)regionale projecten in het kader van de
MRA, Floriade expo 2022 (Almere).
Een inhaalslag uitvoeren bij de renovatie van
speelplaatsen in de Bijvanck en het oude dorp.

6.2

6.3

6.4

Bij evenementen het authentieke
dorpskarakter van weleer
behouden
Wij willen een sport- en
accommodatiebeleid, waarin
stimuleren van sport voor jong en
oud centraal staat, ontwikkelen.
Aansluiten op regionale
ontwikkelingen op het gebied van
recreatie en toerisme.
We brengen onze speelplaatsen
kwalitatief op orde.

6.2.2
6.3.1

6.4.1

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
6.1.1

Voor de Kermis Blaricum 2019 is nieuw beleid vastgesteld. Voor overige evenementen is dit nog niet
gedaan.

6.4.1

Uitvoering voor het oude dorp en Bouwvenen loopt. Speelplekken Bijvanck worden meegenomen in
het integrale project Bijvanck.
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7. Sociaal Domein
Visie:
Kwetsbaren binnen onze samenleving verdienen extra aandacht. Ook de zorg voor de steeds groter worden
groep ouderen. Maatwerk voor de inwoner is nodig om zo lang mogelijk iedereen mee te laten doen. Wij
willen daarom passende zorg blijven bieden.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. Daarnaast zal deskundige inzet nodig zijn voor
de groep jeugdigen met psychische en lichamelijke problematiek.Ook in Blaricum wonen mensen met een
verschillende geaardheid en/of etnische, culturele en religieuze achtergrond (diversiteit). Wij willen dat
iedereen zich in onze gemeenschap thuis voelt, ongeacht achtergrond, leeftijd, geaardheid etc. Wij willen ons
actief inzetten om dat te bevorderen.
Doelstellingen

7.1

Activiteiten

Meer inzetten op preventie bij de 7.1.1
jeugdzorg

7.1.2
7.2

Lokaal beleid moet aansluiten op 7.2.1
de behoefte voor alle doelgroepen

7.3

Een actueel beleid op het gebied 7.3.1
van de gezondheidszorg.
Bestrijden van eenzaamheid onder 7.4.1
ouderen.

7.4

7.4.2
7.5

Mantelzorgers worden zwaar
7.5.1
belast. Wij streven naar
taakverlichting en besteden extra
aandacht aan de waardering voor
mantelzorgers.
7.5.2

7.6

Zorgen voor goede bereikbaarheid 7.6.1
van voorzieningen voor o.a.
ouderen.
In stand houden van de Blaercom 7.7.1
in verband met het organiseren
van maatschappelijk nuttige
activiteiten in het sociaal domein
voor met name de doelgroep
ouderen.
Behouden van een medische
7.8.1
zorgvoorziening en faciliteiten in

7.7

7.8

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.
Deskundige inzet voor jeugdigen met
psychische en lichamelijke problematiek.
Het lokale beleid (waaronder jeugd,
ouderenbeleid, beleid bestrijding
eenzaamheid) actualiseren.
Uitvoering geven aan de nota
Gezondheidsbeleid.
Invoeren van het project Automaatjes in
Blaricum. Vrijwilligers rijden minder mobiele
senioren rond voor een kop koffie en een goed
gesprek. Ook wordt er aangesloten bij het
landelijk actieprogramma ‘één tegen
eenzaamheid’
Organiseren, draagvlak verbreden en borgen
van een “dagje Blaercom”
Ondersteunen initiatieven tot taakverlichting
mantelzorgers. Meer gebruik maken van
maatschappelijk 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
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Blaricum.

van tenminste een buitenpolikliniek (zoals
bijvoorbeeld in Weesp) en een ambulancepost.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
7.1.1

Met Jeugd en Gezin (de Gezins- en Opvoedcoaches en jeugdverpleegkundigen) zijn afspraken
gemaakt de scholen, Maatschappelijke Zaken HBEL (de uitvoeringsdienst) m.b.t. wie welke
ondersteuning wanneer kan bieden. Jeugd en Gezin biedt activiteiten aan die bijdragen het actieve
bevorderen en beschermen van de gezondheid. Tevens bieden zij lichte ondersteuning aan jeugd en
gezinnen in een bijzondere situatie (echtscheiding, verlies van ouders, broertjes en zusjes) en/ of aan
jeugd en gezinnen die beperkte, tijdelijke ondersteuning nodig hebben (individueel of collectief).
Denk aan opvoedondersteuning, activiteiten voor kinderen die faalangstig zijn of aan sociale
vaardigheidstraining. Door deelname van Jeugd en Gezin in ZAT's (Zorg- en Adviesteams) op scholen
en hun connectie met scholen, kunnen signalen tijdig opgepakt worden. Samenwerking vraagt
continue om aandacht, visie en focus om samen het doel te behalen. Ook wordt er de komende jaren
geïnvesteerd in samenwerking met partners als verloskundigen en kraamzorg om de doelgroep
kwetsbare zwangeren te ondersteunen.

7.1.2

Jeugd en Gezin biedt onder andere met het (nog op te starten) STORM-project (Strong Teens and
Resilient Minds) toegankelijke ondersteuning om somberheidsklachten bij middelbare scholieren
vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder
jongeren te voorkomen. Het project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en
weerbaarheid van jongeren.Specialistische jeugdhulp wordt met de Regio Gooi & Vechtstreek
ingekocht. Maatschappelijke Zaken HBEL is de formele toegang tot deze hulp, samen met de overige
wettelijke verwijzers als huisartsen en jeugdartsen. Het C&A-team (Consultatie- en Adviesteam) is bij
een aantal huisartsen 'op locatie' om als brug te fungeren tussen huisartsen en de jeugdhulp en
ofwel jeugdigen kortdurende begeleiding te bieden ofwel direct juist te verwijzen naar passende
GGZ. De wens is om het C&A-team in de nabije toekomst verder uit te breiden binnen de
huisartsenpraktijken. Het totaal aanbod aan zorg wordt continue gemonitord, o.a. op voldoende
aanbod m.b.t. wachtlijsten, maar ook eventueel gemist aanbod. Aanbieders in de regio worden
gestimuleerd via het Transformatiefonds om innovatieve projecten en hulpverlening te starten,
waarmee de beoogde transformatie wordt gerealiseerd en waar mogelijk versneld.

7.3.1

Nota nog niet geschreven a.g.v. ontbrekende capaciteit.

7.6.1

Het introduceren van een buurtbus is als wens ingebracht bij de provincie N-H voor de nieuwe OVconcessie. De nieuwe OV-concessie start in 2021.

7.8.1

Vanuit College gemeente Blaricum wordt er gestuurd op de mest wenselijke invulling van de
vrijkomende terreinen en / of gebouwen waarbij zorg gerelateerde invullingen hoog op de
voorkeurslijst staat. Bedacht moet wel worden dat de gemeente slechts een randvoorwaardelijke
invulling aan deze doelstelling kan geven, terrein en gebouw zijn namelijk in bezit van |Tergooi
Ziekenhuizen.
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8. Milieu en duurzaamheid
Visie:
Verduurzaming van onze gemeente vinden wij essentieel.
Doelstellingen

8.1

Activiteiten

Uitvoeren van het
8.1.1
duurzaamheidsprogramma 20182022. Het beleid dat we hebben
opgestart willen we intensiveren.
8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6
8.1.7
8.1.8

8.1.9
8.2

8.3

We nemen nu al waar dat als
8.2.1
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.
De ligging van Blaricum, ingeklemd 8.3.1
tussen A1 en A27 en de
toenemende verkeersintensiteit,
veroorzaakt al jaren toenemende
geluidshinder met name vanaf de
A27. Het is van belang hier
8.3.2
continue aandacht voor te hebben
en tijdig maatregelen te treffen
om geluidshinder zoveel mogelijk
te beperken.

Stimuleren van uitbreiding van zonnepanelen
op woningen en openbare gebouwen en het
verstrekken van duurzaamheidsleningen (via
SVN).
Verduurzamen maatschappelijk vastgoed,
waaronder scholen, sportclubs en
gemeentelijke 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.
Corporaties blijven motiveren om bestaande
woningen te verduurzamen.
Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor
het oprichten van een energie coöperatie voor
het terugleveren van energie aan het net.
Uitbreiden van openbare oplaadpunten voor
elektrische auto’s.
Voorlichtingscampagnes opzetten voor
bewoners om hemelwaterafvoer op natuurlijke
wijze te reguleren.

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
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Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
8.1.2

Voor de gemeentelijke gebouwen is een plan van aanpak vastgesteld, deze wordt momenteel
uitgevoerd. Ook voor het maatschappelijk vastgoed zijn er plannen om de verduurzaming te
stimuleren.

8.1.5

Onderzoek naar de mogelijkheden wordt momenteel uitgevoerd. In het najaar gereed.

8.1.6

Het plan van aanpak, voor de verLEDding Blaricum dorp, zal eind 2019 gereed zijn. Uitvoering van de
werkzaamheden zal plaatsvinden met ingang van 2020.

8.3.1

Overleg met RWS heeft plaatsgevonden. Vervolgacties worden na zomer door college bepaald.
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9. Bouwen en wonen
Visie:
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. Bij nieuwe mogelijkheden voor woningbouw
in Blaricum dient een derde van de te bouwen woningen tot de sociale sector te behoren. Ook bij alle
herontwikkelingslocaties wordt deze beleidsregel toegepast. Verder moet aandacht worden besteed aan de
doelgroep die teveel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning, hiervoor zal in
de middensector huur moeten worden gebouwd.
Doelstellingen

9.1

9.2

Activiteiten

Voor de gehele regio en lokaal
9.1.1
voor Blaricum is resp. een
9.1.2
regionale en lokale woonvisie
vastgesteld. Wij willen de lokale
woonvisie concreet invulling
geven en toetsen.
Doorstroming bevorderen van laag 9.2.1
naar middensegment huur.
9.2.2

9.3

Ruimte bieden voor experimentele 9.3.1
woonvormen

9.4

Conserverende en groene karakter 9.4.1
van de gemeente behouden.
9.4.2

9.5

De nieuwe Omgevingswet die
ingevoerd gaat worden zal onze
bijzondere aandacht krijgen.

9.6

Het groen rondom Blaricum
9.6.1
bestaat voor een groot deel uit
agrarische gronden. De agrarische 9.6.2
Stichting Blaricum (ASB) die het
beheer uitvoert is eigenaar van
deze gronden. Zoals overal staat
de bedrijfsvoering van de agrariërs
sterk onder druk.

9.5.1

Splitsingsnota opstellen.
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.
Aandacht geven aan het openhouden van het
agrarisch gebied Schapendrift.
Implementatie van de Omgevingswet (2021),
waaronder het opstellen van een
omgevingsvisie en aanpassing van ICT
systemen. Verder opleiden van de organisatie
en meenemen van de raad in dit
gedachtengoed, extra formatie voor het
draaien van pilots, begeleiding omgevingsvisie,
actualiseren huidig beleid en verordeningen en
digitaal toegankelijk maken, implementatie
zaakgericht werken en aanpassen
werkprocessen.
Combineren van agrarische gebieden en
natuurwaarden stimuleren.
Nieuwe duurzame initiatieven van agrariërs de
kans bieden zich te ontwikkelen.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
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9.2.1

Onderzoek mogelijkheden middenhuurwoningen in regionaal verband. In 2020 loopt deze activiteit
door.

9.3.1

Er zijn geen verzoeken ingediend.

9.5.1

In het derde kwartaal wordt het Programmaplan aan de raden aangeboden. Daarin wordt
beschreven wat er in Q4 en in 2020 nog moet worden opgepakt om het huidige niveau van de
dienstverlening op 1-1-2021 te kunnen voortzetten.
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10. Grondexploitatie, dorpsver, economie
Visie:
De Blaricummermeent voltooien voor 2022, waarmee een mooi afgeronde wijk met woningen,
appartementen en bedrijvenpark met bijbehorende (recreatieve) voorzieningen wordt gerealiseerd.
Doelstellingen

Activiteiten

10.1

10.1.1

10.2

10.3

10.4

10.5
10.6

10.7

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.
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.

10.2.1

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

10.3.1

Constante aandacht voor inrichting.

10.4.1

Extra beplanting (bomen en struiken)
aanbrengen tussen woonwijk en bedrijvenpark
Blaricummermeent.

10.5.1

Integraal plan uitvoeren.

10.6.1

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

10.7.1

Initiatieven ondersteunen en faciliteren.

Toelichting oorzaak afwijking (alleen bij rood/oranje)
10.3.1

Dit heeft de doorlopende aandacht.

10.4.1

Deels gerealiseerd, overige beplanting wordt volgend jaar aangebracht.

10.6.1

Dit is een doorlopend proces.

10.7.1

Dit is een doorlopend proces waarbij wordt gekeken of initiatieven kunnen worden ondersteund.
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