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01 Kennisnemen van de resultaten burgerpanelraadpleging communicatie 

B&W besluiten:  

1. Kennis te nemen van de resultaten van de burgerpanelraadpleging over communicatiemiddelen; 

2. Kennis te nemen van de aanbevelingen; 

3. In te stemmen met het informeren van de raad via de raadsmededeling. 

 

02 Integraal Onderhoud Muiden en Muiderberg 

B&W besluiten:  

1. In te stemmen met de Nota ‘Integraal Onderhoud Muiden en Muiderberg'; 

2. De gemeenteraad via de Raadsmededeling te informeren over de huidige stand van zaken en de 

verdere voorbereiding van het integraal onderhoud in verschillende deelprojecten. 

 

03 Het nemen van een besluit op bezwaar 

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

nemen en  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de heer B.J. M. en 7 anderen 

ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren. 

3. Met betrekking tot een nieuwe locatie van het bankje instemmen met een overleg tussen 

bezwaarmakers, het bewonersplatform en de gemeente om te onderzoeken op welke nieuwe 

locatie het bankje geplaatst kan worden. 

4. Met de bekendmaking aan bezwaarden en vergunninghouder van het op het bezwaar genomen 

besluit het advies mee te zenden 

 

04 Verbeteren van de verkeersveiligheid  in de Slochterenlaan (Bussum) 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. Het verkeersbesluit voor het onttrekken van 16 stuks openbare langsparkeerplaatsen aan de 

Slochterenlaan (Bussum); 

2. Het uitvoeren van de volgende maatregelen om de verkeersveiligheid in de Slochterenlaan te 

verbeteren:  

a. Het instellen van een stopverbod op de Slochterenlaan door het plaatsen van borden en het 

aanbrengen van een gele lijn langs de stoep;  

b. Het verbeteren van de zichtbaarheid van het parkeerterrein Q-park door tekstborden te 

plaatsen; 

c. Het verbeteren van de bereikbaarheid van het parkeerterrein Q-park door de oversteek van 

voetgangers van- en naar de parkeerplaatsen beter zichtbaar te maken; 

d. Het aanpassen van de laad- en lostijden van de Action aan de breng- en haaltijden bij de 

basisschool. De afdeling expeditie van de Action heeft aangegeven de expeditie tussen 

12.00 - 15.00 uur te organiseren. 

05 Beleidsplan VTH Gooise Meren 2017 - 2020 
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B&W besluiten: 

1. Het beleidsplan VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) Gooise Meren 2017 - 2020 vast 

te stellen; 

2. Het vastgestelde beleidsplan ter kennisgeving aan de gemeenteraad voor te leggen en toe te sturen 

aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland; 

3. Het vastgestelde beleidsplan te publiceren op zowel de landelijke als de gemeentelijke website. 

 

06 Wijzigingen CAR-UWO 

B&W besluiten de landelijk overeengekomen wijzigingen in de CAR-UWO vast te stellen. Dit betreft: 

1. Wijziging van de verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren (hfst 18 CAR-UWO); 

2. Technische wijzigingen Individueel Keuzebudget (hfst 3 CAR-UWO). 

 

07 Besluit digitale overbrenging bouwarchieven naar archiefdienst 

B&W besluiten gehoord de Archiefcommissie, adviesorgaan van de Gemeenschappelijke Regeling 

Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, de volgende uitgangspunten vast te stellen voor het beleid 

inzake de wettelijk verplichte overbrenging van gemeentelijke bouwarchieven aan de archiefdienst: 

1. De bouwarchieven van de aangesloten gemeenten bij de Gemeenschappelijke Regeling 

Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen, voor zover nog niet overgebracht, uit de periode tot 

de inwerkingtreding van de WABO in oktober 2010, op substitutieniveau te scannen en in 

digitale vorm over te brengen naar de archiefdienst; 

2. Dat de Gemeenschappelijke Regeling, in het geval de archiefdienst tegen die tijd nog niet 

beschikt over/is aangesloten op een e-depot, per 1-1-2020 voorziet in (externe) tijdelijke digitale 

opslag; 

3. De originelen te bewaren totdat de scans opgeslagen zijn in een e-depotvoorziening. 

 

 


