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   Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 12 april 2007 

 

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. De wijkkrant Wijkraad Zuid-West, maart 2007 

b. Brief van VNG d.d. 23 maart 2007 inzake het VNG-project LOGIN: lokale 

gezondheidsimpuls 

c. Ter Kleef Nieuws, voorjaar 2007 

d. Uitnodiging Jaarvergadering Wijkcommissie Scheepmakersdijk en 

omgeving maart 2007 

e. Brief van de Nationale Ombudsman d.d. 20 maart 2007 inzake het verslag 

‘Regel is regel’ is niet genoeg! En het boekje De burger is een mens   

f. Nieuwsbrief  Wijkraad Dietsveld-Vogelbuurt, jaargang 5, nr. maart 2007 

 

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. Bezwaarschrift van Partij Spaarnestad d.d. 27 maart 2007 inzake uitvoering 

raadsbesluit d.d. 22-02-2007 ‘Verantwoording fractie – en scholingsgelden 

2005 & 1
ste

 kwartaal 2006 (Stuk nr. 37/Schneiders) 

b. Brief van St. Landschap Architectuur en Stedenbouw d.d. 22 maart 2007 

inzake zienswijze op ontwerp-bestemmingsplan Papentorenvest (Stuk nr. 

38/Nieuwenburg) 

c. Brief van E. Terol en N. Smit d.d. 22 maart 2007 inzake zienswijze op 

ontwerp-bestemmingsplan Papentorenvest (Stuk nr. 39/Nieuwenburg) 

d. Brief van Fam. Muffels d.d. 20 maart 2007 inzake ontwerp-bestemmingsplan 

Papentorenvest (Stuk nr. 40/Nieuwenburg) 

e. Bezwaarschrift van  dhr. J.P. van Vulpen namens de fractie van Stadspartij 

Leefbaar Haarlem d.d. 30 maart 2007 inzake fractiegelden (Stuk 

nr. 41/Schneiders) 

 

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. Dhr. Catsman en Mulder inzake centrale inkoop- en duurzaamheids voordelen 

(Gedrukt stuk nr. 65/Van Velzen) 

b. Mw. De Jong inzake uitspraak commissie Gelijke Behandeling  

 (Gedrukt stuk nr. 66/Van der Molen) 

c.   Dhr. Aynan en dhr. Pen inzake ondernemersloket (Gedrukt stuk nr. 67) 

 

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

burgemeester en wethouders  


