
Verzenddatum 20 april 2007

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 26 april 2007

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van Stichting Vrije Recreatie d.d. 10 april 2007 inzake de SVR

biedt haar specifieke deskundigheid aan
b. Brief van de VNG d.d. 3 april 2007 inzake aanbieding handreiking
‘De Raad vraagt de Raad’

c. ‘Willemien’ wijkkrant van de Koninginnebuurt d.d. april 2007
d. De wijkkrant Wijkraad Zuid-West, maart 2007
e. Uitnodiging jaarvergadering wijkraad Frans Halsbuurt d.d. 25 april

2007 (Aanvang 20.00 uur locatie Fonteinkerk a.h. Frans Halsplein)
f. Brief van dhrn. Mathot en Lasker d.d. 18 april 2007 inzake voormalig

stationsgebouw Rijksstraatweg (Amsterdamsevaart 274)
g. Brief van Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem

Noord/Spaarndam d.d. 19 april 2007
h. Brief van de Rekenkamercommissie inzake komende producten van

de Rekenkamercommissie

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies
a. Brief van Spaarnwoude Natuur en recreatie d.d. 11 april 2007 inzake

jaarrekening Spaarnwoude 2006 met bestuurssamenvatting
begrotingswijziging 2007/ programmabegroting 2008 (stuk nr.
47/Divendal)

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van Fischer Advocaten d.d. 6 april 2007 inzake nieuwe

afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand (stuk nr. 44/Van der
Molen)

b. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
d.d. 30 maart 2007 inzake verruiming ontheffing woonplaatsvereiste
wethouders (stuk nr. 45/Schneiders)

c. Brief van H.E. van der Spree d.d. 5 april 2007 inzake afvalweigering
door gemeentereiniging (stuk nr. 46/Divendal)

d. Brief van H.E. van der Spree d.d. 16 april 2007 inzake afvalweigering
door gemeentereiniging, deel II (stuk nr. 53/Divendal)

e. Brief van Mw. C. van Os namens dhr. S. Meuwese d.d. 13 april 2007
inzake bijstand voor kinderen (stuk nr. 48/Van der Molen)

f. Brief van mw. Veenhof-Wiesman d.d. 15 april 2007 inzake voormalig
LTS Petrus aan de Berlagelaan (Gedrukt stuk nr. 49/Divendal)

g. Brief van Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland d.d. 18 april
2007 inzake concept-jaarverslag Pastwerk (stuk nr. 50/Van der Molen)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717246941
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717246941
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717246941
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717246941
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717238561
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717238561
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717238561
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717238845
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717238845
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717238845
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717238950
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717238950
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717239043
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717239043
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717239136
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717239136
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717239258
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717239258
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717239383
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135100717239383


2

(De commissie Samenleving ontvangt het concept-jaarverslag bij de
vergaderstukken van 10 mei a.s.)

h. Brief van fam. Lewis d.d. 18 april 2007 inzake planschadeverzoek
pand Berkenstraat 40 (stuk nr. 51/Nieuwenburg)

i. Brief van Onafhankelijk Adviesbureau voor Oliehandelaren d.d. 17
april 2007 inzake gescheiden rioolsysteem (stuk nr. 52/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

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen:

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders
a. Brief van M.M. van Duijn, afdeling Beheer Openbare Ruimte d.d. 4

april 2007 inzake wateroverlast (BOR/2007/634)
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