
verzenddatum 16 februari 2007

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering donderdag 22 februari van 2007

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van Milieudefensie d.d. 8 februari 2007 inzake Top 400 vieze

stadswegen
b. Brief van Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem en Omstreken d.d. 6

februari 2007 inzake taakstelling huisvesting vluchtelingen 2006 en
2007

c. Brief van IWI d.d. 7 februari 2007 inzake nabestaanden in beeld bij de
gemeenten

d. Brief van mw. N. Moes d.d. 6 februari 2007 inzake groenvoorziening
e. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 8 februari 2007 inzake rapport ‘Bestuurlijke 
aansturing van de brandweerzorg’

f. Europakoerier nummer 1, februari 2007
g. Brief van NH3 d.d. 13 februari 2007 inzake uitnodiging voor politiek

debat 5 maart: Stedenbeleid werkt!

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 Wilde Dieren de Tent Uit d.d. 25 januari 2007 inzake wilde

dieren in het circus (stuk nr. 21/…)
b. Brief van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

d.d. 26 januari 2007 inzake verantwoording 2005 uitkeringen GSB
en/of Cultuurbereik (stuk nr. 22/…)

c. Brief van City Haarlem d.d. 2 februari 2007 inzake fietsbeleid in de
binnenstad (stuk nr. 23/Divendal)

d. Brief van NKC d.d. 6 februari 2007 inzake gevolgen van opheffing
van de Wet op de Openlucht Recreatie WOR (stuk nr. 24)

e. Brief van Stichting ’t Web d.d. 14 februari 2007 inzake negatieve 
geluiden OV-taxi maken verbeteringen en onderzoek noodzakelijk
(stuk nr. 25/Divendal)

f. Brief van de VNG d.d. 12 februari 2007 inzake regeerakkoord 2007
(stuk nr. 26)

g. Brief van Stibbe Advocaten en notarissen d.d. 14 februari 2007 inzake
sloopvergunning en verkoop schoolcomplex Berlagelaan 1-3 te
Haarlem (stuk nr. 27/Nieuwenburg)

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester
ter afdoening
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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. Bosma-Piek inzake beschadiging bomen DEO-terrein (Gedrukt

stuk nr. 23)
b. Dhr. Pen inzake bescherming bomen DEO-terrein
c. (Gedrukt stuk nr. 24)
c. Dhr. Catsman en mw. Keesstra inzake voortgang uitsroom uit de

bijstand (Gedrukt stuk nr. 25/Van der Molen)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders
a. Brief van het college van B& W aan het bestuur van het Welzijnswerk

Centrum Zuid d.d. 16 januari 2007 inzake bezwaarschrift
(CS/BO/06/930)

b. Brief van het college van B & W aan het bestuur van de
Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West d.d. 16 januari 2007 inzake
bezwaarschrift (CS/BO/06/886,1027)

c. Brief van wethouder Divendal d.d. 8 februari 2007 inzake
terugkoppeling studentendebat (MO/OWG/2007/167)

d. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 15 februari 2007 inzake
arbeidstijden bij de Haarlemse Brandweer (CS/POI/2007/74)
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