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   Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 7 juni 2007 

 

 

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. FORUM, Opinieblad VNO-NCW nummer 10, 24 mei 2007 

b. Brief van VNG d.d. 16 mei 2007 inzake brochure ‘Een Millennium 

Gemeente staat midden in de Wereld’ (23/5 uitgedeeld raad) 

c. Brief van dhr. A. de Ruiter d.d. 18 april 2007 inzake bruggen 

d. Brief van Slachtofferhulp Nederland 

e. Brief van VNG d.d. 16 mei 2007 inzake algemene ledenvergadering  

f. Brief van VNG d.d. 16 mei 2006 inzake contributievoorstel 2008 

g. Brief van VNG d.d. 16 mei 2007 inzake statutenwijziging 

h. Uitnodiging van Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid inzake 

congres UMTS ‘Omgaan met onrust’ op 27 juni 2007  

i. Brief van VNG d.d. 29 mei 2007 inzake uitnodiging ledenconsultatie 

(Uitnodiging is reeds verspreid onder raadsleden) 

 

  

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van 

burgemeester en wethouders om preadvies 

 

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van 

burgemeester en wethouders ter afdoening 

a. Brief van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland d.d. 14 mei 

2007 inzake bestemmingsplan Penningsveer 2007 (stuk nr. 66 

/Nieuwenburg) 

b. Brief van VNG d.d. 16 mei 2007 inzake financieel jaarverslag 2006 

(stuk nr. 67) 

c. Brief van de Vereniging van Eigenaren Hazepaterslaan 30 t/m 292 

inzake overlast tijdens het Bevrijdingsfestival (stuk nr. 68) 

d. Brief van de fractie PvdA, H. Koper, M. Aynan en J. Fritz, d.d. mei 

2007 inzake jonge toeristen (stuk nr. 69) 

e. Brief van IWI d.d. 16 mei 2007 inzake jaarverslag 2006 (stuk nr. 70) 

f. Brief van Y. de Haas d.d.19 mei 2007 inzake ambtelijk optreden (stuk 

nr.71/Schneiders) 

g. Brief van Milieudefensie d.d. 23 mei 2007 inzake milieuzones (stuk 

nr. 72/Divendal) 

h. Brief van Klaver /Van der Hooft /Posch Advocaten d.d. 25 mei 2007 

inzake Dekamarkt Vlaamsewerg 1 (stuk nr. 73 /Nieuwenburg) 

i. Brief van E. Terol en N. Smit d.d. 23 mei 2007 inzake verlenging 

WVG met 1 jaar (stuk nr. 74/Nieuwenburg) 

j. Brief van Landelijke Organisatie Cliëntenraden d.d. 30 mei 2007 

inzake problemen bij de invoering WMO (stuk nr. 75/Van der Molen) 

k. Brief van C.R. Duurland en M.J. van der Pol-Duurland d.d. 27 mei 

2007 inzake plaatsen (tijdelijke) schoollokalen op Christiaan 

Huygensplein (stuk nr. 76/Nieuwenburg)  
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IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester ter afdoening 

 

V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van burgemeester en 

wethouders of de burgemeester ter afdoening via de raadscommissie 

 

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de beantwoording van vragen: 

a. Mw. L. van Zetten en dhr. F. Reeskamp inzake Stedenband Haarlem-Mutare (Gedrukt stuk 

nr. 114/Schneiders) 

b. Dhrn. Aynan en Kaatee inzake namenlijkst bij aangifte geboorte (Gedrukt stuk nr. 115) 

c. Mw. L. van Zetten en dhr. F. Reeskamp inzake Sports Business Center hoek Pim Mulierlaar 

(Gedrukt stuk nr. 116/Nieuwenburg) 

d.  Dhr. J. Vrugt inzake gedwongen prostitutie (Gedrukt stuk nr. 117/Schneiders) 

 

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van burgemeester en 

wethouders  

 


