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01 Herinrichting kruispunt Havenstraat - Brinklaan – Nassaulaan 

B&W besluiten: 

1. De raadsmededeling over het extra informeren van bewoners, ondernemers en bezoekers 

van het centrum te Bussum over de herinrichting van het kruispunt Havenstraat - Brinklaan 

- Nassaulaan volgens het principe Shared Space en de te treffen tijdelijke maatregelen; 

2.  Het persmoment om bewoners, ondernemers en bezoekers van het centrum te Bussum 

extra te informeren over de herinrichting van het kruispunt Havenstraat - Brinklaan - 

Nassaulaan volgens het principe Shared Space en de te treffen tijdelijke maatregelen. 

 

02 Stand van zaken Participatiewet en ontwikkelingen Tomin 

B&W besluiten: 
1. De Raad te informeren over de stand van zaken regionale uitvoering Participatiewet  

2. De Raad te informeren over de ontwikkelingen van de Tomingroep 

03 Besluit op bezwaar afwijzing handhavingsverzoek Lothariuslaan 77 Bsm 

B&W besluiten het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 17 januari 2017 over 

te nemen en 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het ingediende bezwaar van mevrouw N. 

ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. Het bestreden besluit van 22 december 2016 ongewijzigd te handhaven; 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarde en derde-belanghebbende van het op de bezwaren 

genomen besluit, dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

04 Aanvraag omgevingsvergunning legaliseren dakkapellen en plaatsen dakkapel 

Hellingstraat 51 Muiden 

B&W besluiten ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning Hellingstraat 51 het 

negatieve advies van de CRK&E niet over te nemen ten aanzien van de te legaliseren 

dakkapellen. 

05 Stand van zaken Programma Duurzaamheid 

B&W besluiten de notitie “Duurzaamheidsambitie Gooise Meren: waar staan we nu?” vast te 

stellen en de raadsmededeling agenderend voor te leggen aan de raad (themabespreking). 

 


