
GEWIJZIGDE VERSIE 
              
  verzenddatum 15 mei 2007 
   

   Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 24 mei 2007 

 

 

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. ‘Willemien’ nr 3, wijkkrant van de Koninginnebuurt 

b. Brief van de Nationale Ombudsman d.d. 24 april 2007 inzake 

rectificatie Jaarverslag 2006 

c. Brief van VNG d.d. 3 mei 2007 inzake gemeentelijke rol bij aanpak 

waterproblemen 

d. Brief van VNG d.d. 3 mei 2007 inzake uitnodiging regionale debatten 

toekomst woonruimteverdeling en Huisvestingswet (u reeds 

toegestuurd) 

e. Brief inzake Nieuwsbrief wijkraad Heiliglanden-De Kamp 

f. Brief van Amnesty International d.d. 2 mei 2007 inzake aanbieden 

Amnesty publicatie lokaal antidiscriminatiebeleid  

g. Brief van Stichting VAC-punt wonen d.d. 1 mei 2007 inzake 

jaarverslag VAC-punt wonen 

h. Brief van VNG d.d. 1 mei 2007 tussentijdse vacatures bestuurlijke 

organisatie VNG 

i. Brief van World Initiative for Orphans d.d. 1 mei 2007 inzake 

publieke betrokkenheid bij de Millenniumdoelen en gemeentelijke 

internationale samenwerking 

j. Brief van Daisy Bell oefenruimtes d.d. 1 mei 2007 inzake uitnodiging 

12,5 jarig bestaan van Daisy Bell oefenruimtes (Uitnodiging is reeds 

gestuurd aan de leden van de cie. Ontwikkeling) 

k. Mededeling van de benoeming van mevrouw Addie Stehouwer tot 

substituut Nationale ombudsman per 1 juni a.s.  

l. Brief van burgemeester Schneiders aan leden gemeenteraad d.d. 21 

mei 2007 inzake drinkwater incident (is op 21 mei jl. aan u gemaild) 

m. Verslag directeur HulpverleningsDienst Kennemerland/regionaal 

commandant (is op 21 mei jl. aan u gemaild) 

 

 

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

burgemeester en wethouders om preadvies 

a. Begroting Afvalverwerking Zuid-Kennemerland 2008  

(stuk nr. 59 /Divendal) 

b. Ontwerp jaarverslag 2006 en accountantsverklaring van  

Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (stuk nr. 60/Divendal) 

c. Brief van HulpverleningsDienst Kennemerland van 9 mei 2007 inzake 

aanbieding ontwerp-jaarrekening HDK 2006 (stuk nr. 63/Schneiders) 

d. Brief van de HulpverleningsDienst Kennemerland van 9 mei 2007 

inzake aanbieding ontwerpbegroting 2008 (stuk nr. 64/Schneiders) 
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III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van 

burgemeester en wethouders ter afdoening 

a. Brief van C.F.W. Moll d.d. 6 mei 2007 inzake overlast 

Bevrijdingsfestival (stuk nr. 54/Schneiders) 

b. Brief van VVV Holland d.d. 4 mei 2007 inzake jaarrekening 2006 

aanvraag subsidie 2008 (stuk nr. 55/Schneiders) 

c. Brief van Boekel de Nerée d.d. 4 mei 2007 inzake inleidend 

bezwaarschrift tegen vestigingsbesluit Wvg d.d. 29 maart 2007  

(stuk nr. 56) 

d. Brief van VNG d.d. 26 april 2007 inzake brandweerontwikkeling  

(stuk nr. 57/Schneiders) (Brief is reeds toegestuurd aan de leden van 

de cie. Bestuur) 

e. Brief van Stichting CBW d.d. 27 april 2007 inzake bezwaar 

voorkeursrecht gemeente (stuk nr. 58/Nieuwenburg) 

f. Bezwaar van advocaat Stibbe namens ABN AMRO Bank inzake 

aanwijzing Andalusië 11-13 op grond van artikel 2 van de Wet 

Voorkeursrecht gemeente (stuk nr. 61/Nieuwenburg) 

g. Brief van mr. C.R. Duurland en ing. M.J. van der Pol-Duurland d.d.  

5 mei 2007 betreffende het plaatsen van (tijdelijke) schoollokalen op 

Chr. Huygensplein Haarlem (stuk nr. 62/Nieuwenburg) 

h. Brief van de HDK d.d. 24 april 2007 inzake informatievoorziening 

ontwikkelingen/projecten HDK (stuknr. 65/Schneiders) (Brief is reeds 

toegestuurd aan de leden van de cie. Bestuur) 

 

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.  van dhr. L. Mulder inzake burgerlijke stand (stuk nr. 96/Schneiders) 

b. van dhr. J. Vrugt inzake Fietsznfabriek (Gedrukt stuk nr. 97/….)

  

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

burgemeester en wethouders  

a. Brief van het college van burgemeester en wethouders d.d. aan 

minister voor Wonen, Wijken en Integratie drs. E. Vogelaar inzake 

wijkenselectie (CS/SB/2007) 

b. Brief aan de heer en mevrouw Lewis d.d. 8 mei 2007 inzake verzoek 

om planschade (SO/VT/2007/1544) 

 


	GEWIJZIGDE VERSIE

