
  
 
  verzenddatum 2 februari 2007 
   

   Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 8 februari 2007 

 

 

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. Brief van de Ondernemingsraad Radius d.d. 23 januari 2006 inzake 

zorgelijke ontwikkelingen bij Stichting Radius 

b. Brief van Inspectie Werk en Inkomen d.d. 22 januari 2007 inzake 

eerste contacten met de keten 

c. Brief van het college van B&W d.d. 16 januari 2007 inzake 

Spoorboekje planning en control 2007 

d. Brief van LOAZ d.d. 17 januari 2007 inzake ‘Het klimaat blijft 

veranderen’ 

e. Brief van Horeca Nederland d.d. 26 januari 2007 inzake evaluatie 

terrassennota  

 

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 Hulpverleningsdienst Kennemerland d.d. 18 januari 2007 

inzake besteding nabetaling Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 

(Bdur) (stuk nr. 14/Van Velzen) 

b. Brief van Slachtofferhulp Nederland d.d. 22 januari 2007 inzake 

nieuwe wijze verantwoording gemeentesubsidies (stuk nr. 15) 

c. Brief van de gemeente Zandvoort d.d. 24 januari 2007 inzake 

regionale promotiefilm Zuid-Kennemerland (stuk nr. 16/Van der 

Molen) 

d. Brief van Stichting ’t Web d.d. 23 januari 2007 inzake Fokus-project 

(stuk nr. 17/Van der Molen) 

e. Brief van A. Stobbelaar d.d. 23 januari 2007 inzake uitblijven 

antwoord op schadeclaim (stuk nr. 18/Nieuwenburg) 

f. Brief van Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs Haarlem d.d. 24 

januari 2007 inzake afrekening gemeente Haarlem en de Stichting 

OVO Haarlem (stuk nr. 19/Divendal) 

g. Brief van Wijkraad Transvaal & Patrimonium d.d. 26 januari 2007 

inzake noodkreet fietsenchaos en onderhoud Kennemerplein (stuk nr. 

20/Divendal) 

 

 

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 

 

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700704241406
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700704241406
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700704241406
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700704334486
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700704334486
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700704549749
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700704549749
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700704549749
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=201300704451027
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=201300704451027
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128600706231788
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128600706231788
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700705334697
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700705334697
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700705334697
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700705334338
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700705334338
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700705334338
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VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de 

beantwoording van vragen: 

a. dhr. Pen en dhr. Catsman inzake verkeersveiligheid Cronjé (Gedrukt 

stuk nr. 15/Divendal) 

b. dhr. Elbers en mw. Özogul-Özen inzake aanvragen ESF steun (Gedrukt 

stuk nr. 20/Divendal) 

c. dhr. Pen inzake jaarrekening Stichting Stadsschouwburg en 

Concertgebouw Haarlem (Gedrukt stuk nr. 21/Van Velzen) 

 

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

burgemeester en wethouders  

  

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700706233602
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700706233602
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700706234004
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700706234004
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700706234207
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=128700706234207

