
Verzenddatum vrijdag 16 mei 2008

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 22 mei 2008

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van de Raad voor Verkeer en Waterstaat d.d. 15 april 2008

inzake bijgevoegd jaarverslag 2007 en werkprogramma 2008.
b. Brief van Kinderopvang Spaarne d.d. 11 april 2008 inzake

bijgevoegd projectboek Samen Goed voor Kinderen
c. Brief van Onderzoek en Statistiek Haarlem d.d. april 2008 inzake

Statistiek bevolking Haarlem
d. Brief van Politie Kennemerland d.d. 8 mei 2008 inzake

bijgevoegde kadernota 2008
e. Brief van Politie Kennemerland d.d. 21 april 2008 inzake

bijgevoegd jaarplan 2007, jaarverslag 2007 en suppletoire
begroting 2008

f. Nieuwsbrief Stichting Nationale Hannie Schaft-herdenking, mei
2008 nr 23

g. Nieuwsbrief Provincie Noord-Holland april 2008 inzake
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

h. Brief van Mevrouw G. Hamelynck n.a.v krantenartikel van
Haarlems Dagblad d.d. 3 mei. inzake “Wordt de Egelantier een
hotel?”

i. BusinessPark magazine jaargang 7, april 2008
j. Brief van Mr. J. Hoobroeckx-Dooren van informatie vereniging

Esperanto Nederland d.d. 24 april 2008 inzake Esperanto
Wereldcongres

k. Brief van de heer D.M. Esterik en N.Wisse d.d. 23 april 2008
inzake Jaarrapportage natuur- en milieu-educatie Jaarverslag
kinderboerderij Schoterhoeve

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies
a. Brief van Recreatieschap Spaarnwoude d.d. 10 april met

jaarrekening 2007, bestuurssamenvatting, begrotingswijzen 2008
en de programmabegrotingen toegevoegd. (stuk nr. 36/Divendal)

b. Brief van Noord-Hollands Archief d.d. 22 april 2008 inzake
toezending jaarrekening 2007 met bijbehorende
accountantscontrole van E&Y Accountants (stuk nr. 38/Van
Velzen)

c. Brief van Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland (Paswerk) d.d. 21 april 2008 inzake jaarstukken
2007 Paswerk (stuk nr. 44/Van Velzen)
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III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van H.G.M. Veenhof-Wiesman d.d. 7 april 2008 inzake kopie

brief bezwaarschrift tegen afgifte sloopvergunning aan het College
van B&W t.a.v. wethouder Van Velzen en alle bijlagen (stuk nr.
34/Van Velzen)

b. Brief van C.J. ten Wolde d.d. 15 april 2008 inzake zienswijzen
tegen bestemmingsplan Schalkwijkerweg (stuk nr.
35/Nieuwenburg)

c. Brief van H.G.M. Veenhof-Wiesman d.d. 14 april inzake brief van
7 april over gang van zaken omtrent kunstwerk Hans
Wiesman.(stuk nr. 37/Van Velsen)

d. Brief van Ernst & Young Accountants d.d. 22 april 2008 inzake
accountantsverklaring bij de jaarrekening 2007 (stuk nr. 39/Van
Velzen)

e. Brief van dhr. Elbersen d.d. 21 april 2008 inzake zienswijze
ontwerp bestemmingsplan Schalkwijkerweg (stuk nr.
40/Nieuwenburg)

f. Brief van Amstelring d.d. 22 april 2008 inzake herindicering van
patiënten i.k.v. WMO (stuk nr. 41/Van der Molen)

g. Brief van M.A. Wormsbecher d.d. 21 april 2008 inzake zienswijze
ontwerp bestemmingsplan Schalkwijkerweg (stuk nr.
42/Nieuwenburg)

h. Brief van Van Schie Advocatuur d.d. 23 april 2008 inzake
zienswijze ontwerp bestemmingsplan Schalkwijkerweg (stuk nr.
43/Nieuwenburg)

i. Brief van A.G. Willems en K.C. Overwater d.d. 21 april 2008
inzake zienswijze ontwerp bestemmingsplan Schalkwijkerweg
(stuk nr. 45/Nieuwenburg)

j. Brief van JPR Advocaten d.d. 22 april 2008 inzake zienswijze
ontwerp bestemmingsplan Schalkwijkerweg (stuk nr.
46/Nieuwenburg)

k. Brief van Rechtbank Haarlem d.d. 22 april 2008 inzake het beroep
van de Haarlemse Jachtclub te Haarlem (stuk nr. 47/Divendal)

l. Brief van Rentmeesterskantoor Witte d.d. 16 april 2008 inzake
bezwaarschrift tegen ontwerpbestemmingsplan Schalkwijkerweg
(stuk nr. 48/Nieuwenburg)

m. Brief van Raad van State d.d. 17 april 2008 inzake beroepschrift
van dhr. Sassen tegen bestemmingsplan “Binnenduinrand” (stuk
nr. 49/Nieuwenburg)

n. Brief van Prov. Noord-Holland d.d. 23 april 2008 inzake
toezending gemeenschappelijk toezichtkader “Zichtbaar toezicht”
(GTK) (stuk nr. 50/Van Velzen)

o. Brief van Rechtbank Haarlem d.d. 9 mei 2008 inzake het beroep
van het Bestuur van de Haarlemse Jachtclub (stuk nr. 51/Divendal)

p. Brief van Raad van State d.d. 7 mei 2008 inzake uitspraak tussen
de Stichting Islamitische Scholen El-Amal/SS OC en W Onderwijs
(stuk nr. 52/Schneiders)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=450C2FF4-6649-4013-87EE-27BBCBA95379
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=450C2FF4-6649-4013-87EE-27BBCBA95379
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=450C2FF4-6649-4013-87EE-27BBCBA95379
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1284F405-42BB-4383-A4A2-117F3F676990
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1284F405-42BB-4383-A4A2-117F3F676990
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=720A5DC7-86CC-4B72-9059-39916F065434
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=720A5DC7-86CC-4B72-9059-39916F065434
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=720A5DC7-86CC-4B72-9059-39916F065434
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2346F806-59A8-45AB-8F25-EE3E503680D9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2346F806-59A8-45AB-8F25-EE3E503680D9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2A0D73A4-4A91-4680-B822-A45E6F116D99
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2A0D73A4-4A91-4680-B822-A45E6F116D99
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8661FF34-D8EA-4FD1-BA10-8BF5570F6DDE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8661FF34-D8EA-4FD1-BA10-8BF5570F6DDE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=10A3C77A-BE23-4771-9F66-1B7094ABD998
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=10A3C77A-BE23-4771-9F66-1B7094ABD998
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B54EF52F-277B-4EDA-8844-A875F09FA3E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B54EF52F-277B-4EDA-8844-A875F09FA3E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=06539DC5-99C8-45A3-BD7F-62515E1F34C9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=06539DC5-99C8-45A3-BD7F-62515E1F34C9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=272A7E01-4698-4BCE-A876-4491FED8D933
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=272A7E01-4698-4BCE-A876-4491FED8D933
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D1A340B0-873E-4B60-AD3F-98B0360AB31A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D1A340B0-873E-4B60-AD3F-98B0360AB31A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CBDDDAB6-3394-4656-91E0-690220C89B48
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CBDDDAB6-3394-4656-91E0-690220C89B48
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D95121EB-D0B4-4788-A41D-215069177469
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D95121EB-D0B4-4788-A41D-215069177469
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EEBE35CC-A12B-43FC-9B77-6D0A6011344E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EEBE35CC-A12B-43FC-9B77-6D0A6011344E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8942C663-045B-443E-9CE3-014D73A95CBE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8942C663-045B-443E-9CE3-014D73A95CBE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=78B3A381-9C8B-49C3-AB89-E93F342F992E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=78B3A381-9C8B-49C3-AB89-E93F342F992E


3

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het Presidium
ter afdoening
a. Brief van ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties d.d. 9 april 2008 inzake systeem van gewogen
stemmen in raadscommissies (stuk nr. 53/Schneiders)

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 van:
a. De heer Vrugt inzake uitvoeringspraktijk afdeling Sociale Zaken

en Werkgelegenheid (Gedrukt stuk nr. 74/Van der Molen)
b. Mevrouw Van Zetten inzake de Klachtencommissie Inspraak

(Gedrukt stuk nr. 75/Schneiders)
c. De heerPen en de heer Visser inzake herinrichting en veiligheid

Nol Houtkamp sportpark (Gedrukt stuk nr. 76/Divendal)
d. Mevrouw Van Zetten inzake indicatie woningaanpassing (Gedrukt

stuk nr. 77/Van der Molen)
e. De heer Vrugt inzake herindicatie huishoudelijke hulp (Gedrukt

stuk nr. 78/Van der Molen)
f. Mevrouw Koper en de heer Fritz inzake brandveiligheid

Waarderhaven (Gedrukt stuk nr. 79/Schneiders)
g. Mevrouw Zetten inzake het Elektronisch Kinddossier (Gedrukt

stuk nr. 80/Van der Molen)
h. De heer Catsman en dhr. Visser inzake ontsluiting Kinheimgebied

(Gedrukt stuk nr. 84/Divendal)

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