
verzenddatum 23 maart 2007

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 29 maart 2007

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van GroenLinks Haarlem d.d. 20 februari 2007 inzake

Maatschappelijke dienstverlening
b. Wijkkrant Frans Hals maart 2007
c. Brief van Natuur en Milieu d.d. 12 maart 2007 inzake oproep aanpak

huisvuilwagens
d. Brief van PlatformDetailhandel Nederland d.d. 12 maart 2007 inzake
verbod op geprepareerde voorwerpen en ‘Jammers’

e. Brief van mw. S. Jacobs, hoofd afd. MO/OWG, d.d. 9 maart 2007
inzake jongerenwerk Indische Buurt

f. Brief van wethouder Divendal d.d. 15 maart 2007 inzake
Ontwikkeling stadiongebied Oostpoort (brief is uitgedeeld tijdens
Raadsvergadering 15 maart jl.)

g. Brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d.
15 maart 2007 inzake verzamelbrief maart 2007

h. Brief van Wilde dieren de tent uit d.d. 9 maart 2007 inzake
brancheregels welzijn circusdieren afgekeurd

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 mw. M.H. van Hoeijen-Timmers d.d. 13 maart 2007 inzake

verweer op besluit gemeenteraad (stuk nr. 32/Schneiders)
b. Brief van Kennemer Juristen d.d. 8 maart 2007 inzake bezwaarschrift

tegen besluit gemeenteraad afwijzing verzoek om vergoeding van
planschade Jan Haringstraat 6 te Haarlem (stuk nr. 30/Nieuwenburg)

c. E-mail van dhr. R. Claase d.d. 11 maart 2007 inzake herinrichting Van
der Aartsportpark (stuk nr. 31/Divendal)

d. Brief van mw. M.H. van Hoeijen-Timmers d.d. 15 maart 2007 inzake
aanvulling op verweerschrift d.d. 13 maart 2007 (stuk nr.
33/Schneiders)

e. Brief van dhr. Van Wolde d.d. 20 maart 2007 inzake bestemmingsplan
Frans Halsbuurt (stuk nr. 34/Nieuwenburg)

f. Brief van dhr. E. Huf d.d. 21 maart 2007 inzake herprofilering 2e fase
Grote Houtstraat in het bijzonder Proveniersplein / fiets en wandel
problematiek (stuk nr. 35/Divendal)

g. Bezwaarschrift van mw. L. J. H. Blesgraaf d.d. 18 maart 2007 inzake
bezwaarschrift raadsbesluit 22 februari 2007 raadsstuk nr. 36/2007
gaande over de verantwoording fractie scholingsgelden 2005/2006
tijdens de raadsperiode 2002-2006 (stuk nr. 36/Schneiders)
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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 wethouder Van der Molen d.d. 13 maart 2007 inzake het

FOKUS-project (PD/DV/2007/146)
b. Brief van wethouder Divendal d.d. 22 maart 2007 inzake intrekken

beslispunt 7 van nota Kop Scheepmakersdijk fase 2
(SO/BD/2007/168) (Brief betrekken bij agendapunt 12 Van de
raadsagenda 29/3)
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