
Verzenddatum vrijdag 22 februari 2008

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 6 maart 2008

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Nieuwsbrief van “Stem in de Stad”, jaargang 10, nr. 1
b. “Rooskleurig”, wijkkrant van het Rozenprieel, januari 2008
c. Brief van bezorgde ouders De Kring d.d. 15 januari 2008 inzake de

verkeersveiligheid rondom de school
d. Brief van Provincie Noord-Holland d.d. 1 februari 2008 inzake

evaluatiegesprekken tussen raad en burgemeester
e. Brief van IWI d.d. 8 februari 2008 inzake toezending rapport

“Matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”
f. “Willemien”, wijkkrant van de Koninginnebuurt
g. Kopiebrief van dhr. Michgelsen d.d.7 januari 2008 inzake brandbrief

naar aanleiding van de oudejaarsavond op de Brede School
h. Mail van J. Ossewaarde (Vereniging van Opstalhouders) d.d. 13

februari 2008 inzake boek Grondoorlog en de daarin vermelde
malversaties en fraude

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 dhr. Koole d.d. 2 februari 2008 inzake huisvesting De

Zuidwester, noodkreet 2! (stuk nr. 11/Divendal)
b. Brief van dhr. Leeuwenburgh d.d. 6 februari 2008 inzake aanvraag om

toekenning schadevergoeding ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke
Ordening (stuk nr. 12/Nieuwenburg)

c. Brief van wijkraad Welgelegen d.d. 7 februari 2008 inzake reactie
tunnelstudie Zuidtangent (stuk nr. 13/Nieuwenburg)

d. Brief van dhr. Meijer d.d. 6 februari 2008 inzake aanvraag om
toekenning schadevergoeding ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke
Ordening (stuk nr. 14/Nieuwenburg)

e. Brief van dhr. Klaasen d.d. 9 februari 2008 inzake aanvraag om
toekenning schadevergoeding ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke
Ordening (stuk nr. 15/Nieuwenburg)

f. Brief van Ministerie van BZK d.d. 29 januari 2008 inzake circulaire
accountantscontrole provincies en gemeenten (stuk nr. 16/Van Velzen)

g. Mail van dhr. Ligtvoet d.d. 15 februari 2008 inzake Haarlem
koplopergemeente homo-emancipatie? (stuk nr. 17/Schneiders)

h. Brief van Cobraspen d.d. 15 februari 2008 inzake Smedestraat 23 /
Zijlweg 340 – 342 (stuk nr. 18/Nieuwenburg)

i. Brief van dhr. Hogerheijde d.d. 15 februari 2008 inzake aanvraag om
toekenning schadevergoeding ex. artikel 49 Wet op de Ruimtelijke
Ordening (stuk nr. 19/Nieuwenburg)
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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:
a. de heer Elbers inzake overdracht van archiefmateriaal (Gedrukt stuk

nr. 39/Schneiders)
b. mevr. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke Verzorging PGB

houders (Gedrukt stuk nr. 41/Van der Molen)
c. de heer Hiltemann inzake dynamische afsluiting binnenstad (Gedrukt

stuk nr. 42/Divendal)
d. de heer Hiltemann inzake vervanging parkeervignetten 2008 (Gedrukt

stuk nr. 44/Nieuwenburg)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief aan dhr. Ramzam d.d. 5 febr. 2008 inzake aansprakelijkstelling

i.v.m. bouw kinderdagverblijf aan de ’t Hoenstraat (WA 2008/0026)
b. Brief van wethouder Van der Molen d.d. 12 februari 2008 inzake

motie “Toegtoncommissie” (2007-K6/92)
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