
Verzenddatum vrijdag 1 februari 2008

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 7 februari 2008

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Ter Kleef Nieuws d.d. winter 2007/2008 nummer 54
b. Brief van Historische Vereniging Haarlem d.d. 9 januari 2008 inzake

Concept-masterplan Scheepmakerskwartier
c. Brief van VROM, VNG en NEPROM d.d. 10 januari 2008 inzake

selectie marktpartijen en samenwerking bij gebiedsontwikkeling
d. Brief van Het Apostolisch Genootschap d.d. 10 januari 2008 inzake

Open Huis van het Genootschap
e. Brief namens de ouders van De Kring d.d. 15 januari 2008 inzake

aandachtspunten m.b.t. Masterplan Spoorzone
f. Brief van Prov. NH d.d. 22 januari 2008 inzake uitvoeren van

begrotingsscan voor 2008

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 Rechtbank Haarlem d.d. 17 januari 2008 inzake het beroep

van Cobraspen Vastgoed BV e.a. te Overveen
(stuk nr. 7/Nieuwenburg)

b. Brief van Bestuur Stichting De Adriaan museummolen d.d. 18 januari
2008 inzake besluitvorming molen “De Adriaan” d.d. 17 januari 2008
(stuk nr. 8/Divendal)

c. Brief van Bewonerscommissie Stationsomgeving d.d. 20 januari 2008
inzake ontwikkelingen Stationsplein (stuk nr. 9/Divendal)

d. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 18 januari 2008 inzake samenloop uitkering en
vergoeding raadslidmaatschap (stuk nr. 10/Schneiders)

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 heren Elbers en Buys en mevr. Lodeweegs inzake beschuldiging van

oneigenlijke indicatie in AWBZ (Gedrukt stuk nr.25/Van der Molen)
b. de heer Wever inzake voorgenomen opheffing Connexxion-loket

Stationsplein (Gedrukt stuk nr. 26/Divendal)
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c. de heren Buys, Elbers en mevr. Lodeweegs inzake inbraak persoonlijke
account Woonservice (Gedrukt stuk nr. 28/Nieuwenburg)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=59DFD467-83A8-4C80-BF66-EEBF445A1BF1
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