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Voorzitter
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Secretaris

Dhr. P.H. van Dijk

Aanwezig

Mw. J.N. de Zwart-Bloch (voorzitter), Mw. A.M. Kennis (wethouder), Dhr.
F.C. Cornelis (wethouder), Mw. J.M.G. Lanphen (wethouder), Dhr. P.H. van
Dijk (secretaris)

Afwezig

-

1. Portefeuille burgemeester mevrouw J.N. de Zwart-Bloch
1.1 B&W besluitenlijst van 28 juni 2022 (concept)
Het college besluit de B&W openbare besluitenlijst en (vertrouwelijke) notulen van 28 juni 2022
ongewijzigd vast to stellen.

1.2 Jaarverslag van de klachtencoordinator 2021
Korte inhoud: De klachtencoordinator brengt jaarlijks verslag uit van alle klachten die in het
voorafgaande jaar binnen de BEL Combinatie of de BEL-gemeenten zijn behandeld, aangevuld met een
verslag van alle verzoeken die zijn ontvangen door de Nationale ombudsman.
Het college besluit:
1.
2.

kennis to nemen van het "Jaarverslag van de klachtencoordinator 2021';
de aanbevelingen van de klachtencoordinatornver to nemen;

3.

into stemmen met het ter kennisname doorzenden van het jaarverslag aan de raad.

1.3 Proces totstandkoming Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
Korte inhoud:
Dit betreft een raadsinformatiebrief over de procesgang rond het integraal veiligheidsplan 2023-2026.
Het college besluit:
1. into stemmen met bijgevoegde raadsformatiebrief;
2. de informatiebrief direct to verzenden aan de leden van de gemeenteraad.
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2. Portefeuille wethouder mevrouw A.M. Kennis
2.1 Aanwijzing atelierwoningen Dooyewaard Stichting aan de Schapendrift 75,
Eemnesserweg 30a en Eemnesserweg 30b tot gemeentelijke monumenten.
Korte inhoud:
Omdat het college van mening is dat de drie houten atelierwoningen aan de Schapendrift 75,
Eemnesserweg 30a en Eeemnesserweg 30b van algemeen en cultuurhistorisch belang zijn voor
Blaricum, is in overleg met de Dooyewaard Stichting besloten om een aanwijzingsprocedure tot
gemeentelijke monumenten op to stamen.
Het college besluit:
1. tot gemeentelijke monumenten aan to wijzen:
Schapendrift 75, Eemnesserweg 30a en Eemnesserweg 30b met de kadastrale aanduiding
BRCOOE2977 in Blaricum;
het interieur van de panden buiten de bescherming to laten en het interieur als volgt to definieren:
• De verschillende ruimtes en hoe ze zijn ingedeeld, de ruimtelijke verhoudingen en de
onderlinge relaties tussen ruimtes, met uitzondering van de dragende structuur van het
bouwwerk, waaronder de kapconstructie met Jiggers en spanten;
de afwerking van de ruimtes, zoals wanden, vloeren en plafonds;
~ de vaste bestanddelen, zoals deuren, schouwpartijen, trappen, installaties en ingebouwd
meubilair;
• de aanwezige roerende zaken zoals meubels en lose wanddecoraties (deze definitie is herleid
uit de omschrijving van monumentale interieurs door het Nationaal Restauratiefonds op
www.monumenten.nl).
2.2 Informatie proces bouwteamfase Bijvanck
Korte inhoud:
Het bouwteam van de Bijvanck gaat van start, in deze brief volgt de uitleg over het komende proces.
Het college besluit: in to stemmen met de raadsinformatiebrief Hummer 03.

2.3 Taakstelling huisvesting statushouders
Korte inhoud:
Stand van zaken taakstelling statushouders
Het college besluit:
1. into stemmen met de informatiebrief taakstelling statushouders eerste helft 2022;
2. de gemeenteraad hierover to informeren.
4. Portefeuille wethouder mevrouw J.M.G. Lanphen
4.1 Raadsinformatiebrief leveringsproblemen voorziening hulp bij het huishouden
Korte inhoud:
Op 14 juni jl. is er in Gooise Meren een raadsmededeling geweest over de leveringsproblemen bij
aanbieders van huishoudelijke hulp. Op 28 juni jl. heeft de Gooi & Eemlander Regio Gooi & Vechtstreek
om een reactie gevraagd. In de raadsinformatiebrief wordt de raad geinformeerd over de reactie van
de Regio en de situatie in de HBEL-gemeenten.
Het college besluit: de gemeenteraad via de bijgevoegde raadsinformatiebriefto informeren.
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Vastgesteld in de vergadering van het college van B&W d.d. dinsdag 19 juli 2022,
Voorzitter

Secretaris

mw

dhr. P.H. van
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