
  
 
  verzenddatum 19 januari 2007 
   

   Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van  25 januari 2007 

 

 

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. Brief van Scouting Nederland d.d. 21 december 2006 inzake de WMO 

en Scouting Nederland 

b. Brief van HISWA Vereniging d.d. 19 december 2006 inzake 

privatisering Jachthaven  

c. Nieuwsbrief van wijkraad Heiliglanden-De Kamp december 2006 

d. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

d.d. 18 december 2006 inzake werkgeversbijdrage kinderopvang 

e. Uitnodiging van Milieufederatie Noord-Holland voor de zesde 

Laocoön-lezeing op maandag 5 februari 2007 

f. Verzamelbrief december 2006 d.d. 19 december 2006 van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

g. Circulaire Gemeentefonds van 13 december 2006 van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken 

h. Nieuwjaarswens van het bestuur van de Stichting InformatieSteunPunt 

in de 1
e
 lijn ggz 

i. Brief van gemeente Haarlemmermeer d.d. 21 december 2006 inzake 

behandeling moties, aangenomen door andere gemeenteraden dan de 

Haarlemmermeerse gemeenteraad 

j. Kwartaal uitgave van Senternovem, december 2006 

k. Brief van Haarlem 105 RTV d.d. 30 december 2006 inzake bedankje 

l. Brief  van Bestuurlijk Coördinatie Regiozaken (B.C.R.) inzake 

uitnodiging voor het symposium op zaterdag 24 maart 2007 inzake 

Intergemeentelijke samenwerking’ 

m. Brief van Schiphol Group d.d. 15 januari 2007 inzake uitnodiging 

bijeenkomst op 9 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. Brief van LTO Noord advies d.d. 19 december 2006 inzake zienswijze 

fa. Groenendijk t.a.v. bestemmingsplan Binnenduinrand  

(Stuk nr. 01/Nieuwenburg) 

b. Brief van Buurtwerkgroep Nieuw-Guineaplein d.d. 18 december 2006 

inzake ‘hard nodig: inzet en uren jongerenwerk Indische Buurt 

nrd./Nieuw Guineaplein (stuk nr. 02/Van der Molen) 

c. Brief van ‘Wilde Dieren de Tent Uit’ d.d. 14 december 2006 inzake 

wilde dieren in kerstcircus Haarlem (stuk nr. 03) 

d. Brief van G. Heijne en E. te Riele d.d. 16 december 2006 inzake 

illegaal verwijderen van bomen (stuk nr. 04/Divendal) 
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e. Brief van de gemeente Bloemendaal d.d. 18 december 2006 inzake 

symposium intergemeentelijke samenwerking op 24 maart 2007  

(stuk nr. 05) 

f. Brief van VNO NCW d.d. 21 december 2006 inzake regionale 

daadkracht (stuk nr. 06) 

g. Brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 27 december 

2006 inzake het niet brengen van de gemeente onder preventief 

toezicht voor het begrotingsjaar 2007 (stuk nr. 07/Van Velzen) 

h. Bezwaarschrift van wijkraad De Krim d.d. 18 december 2006 inzake 

verlengde kapvergunning Pim Mulier Sportpark (stuk nr. 08/Divendal) 

i. Brief van mw. Cheung en dhr. Tang d.d. 5 januari 2007 inzake 

bezwaar t.a.v. het bestemmingsplan Binnenduinrand (stuk nr. 

09/Nieuwenburg) 

j. Brief van ARAG rechtsbijstand d.d. 5 januari 2007 inzake zienswijze 

m.b.t. ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenduinrand’ t.n.v. dhr. F.M. 

Richter (stuk nr. 10/Nieuwenburg) 

k. Brief van Platform Detailhandel Nederland d.d. 10 januari 2007 

inzake het plaatsen van antirampalen (stuk nr. 11/Schneiders) 

l. Brief van JansenBroekhuysen Advocaten d.d. 11 januari 2007 inzake 

zienswijze t.a.v. ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenduinrand’ t.n.v. 

Nanouk Holding B.V/ UK B.V (stuk nr. 12/Nieuwenburg) 

m. Brief van Wieringa Advocaten d.d. 10 januari 2007 inzake 

zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Binnenduinrand t.n.v. dhr. Prins 

(stuk nr. 13/Nieuwenburg) 

 

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 mevrouw De Jong inzake budget WMO (Gedrukt stuk nr. 13/Van 

der Molen) 

 

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

burgemeester en wethouders  

a. Brief van dhr. De Wit, Programmamanager WMO, d.d. 15 december 

2006 aan dhr. Gortzak (MO/OWG/2006/1181) 

b. Brief aan wijkraad Welgelegen d.d. 4 december 2006 inzake 

voorgenomen besluit bustunnel Spaarne (SB/VV/2006/1356) 

c. Brief aan bestuur Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West d.d. 16 

januari 2007 inzake bezwaarschrift (CS/BO/06/886,1027) 

d. Brief aan bestuur van het Welzijnswerk Centrum Zuid d.d. inzake 

bezwaarschrift (CS/BO/06/930) 
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