
  
              
 Verzenddatum  donderdag, 20 maart 2008  
   

   Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 27 maart 2008 

 

 

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. Brief van Stichting Vrije Recreatie van februari 2008 inzake kamperen 

bij boer en particulier in het buitengebied 

b. Brief van VNG van 21 februari 2008 inzake wijziging wet sociale 

werkvoorziening 

c. Brief van VNG van 25 februari 2008 inzake bedragen 2008/2009 

leerlingenvervoer 

d. Brief van VNG van 25 februari 2008 inzake Officiële Elektronische 

Publicaties 

e. Brief van de Tijdelijke Ondernemingsraad van 3 maart 2008 inzake 

Verzelfstandiging Frans Hals Museum 

f. Nieuwsbrief Scouting van februari 2008  

g. Handreiking ‘Evaluatie in de goede toon; tussen raad en burgemeester’ 

van de heer R.A.P. Wortelboer van de sector Kabinet van de Provincie 

Noord-Holland 

 

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 de Rechtbank Haarlem van 21 februari 2008 inzake het 

beroep van Cobraspen Vastgoed BV e.a. te Overveen   

(stuk nr. 20/Nieuwenburg) 

b. Brief  van de Rechtbank Haarlem van 21 februari 2008  het beroep van 

ABN AMRO bank N.V. te Amsterdam (stuk nr. 21/Nieuwenburg) 

c. Brief van de heer Knijft van 25 februari 2008 inzake aanvraag om 

toekenning schadevergoeding ex artikel 49 Wet op de Ruimtelijke 

Ordening (stuk nr. 22/Nieuwenburg) 

d. Brief van de heer Van der Klugt van 3 maart 2008 inzake 

aandachtspunten woon- en leefomgeving Frans Halsbuurt  

(stuk nr. 23/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: 

a.  De heren Catsman en Visser inzake aanpak schotelantennes  

(Gedrukt stuk nr. 53/Nieuwenburg)  

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=89CF3999-F670-4292-9622-3795E67957B8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=89CF3999-F670-4292-9622-3795E67957B8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=27561681-E60B-4CF5-8D07-31BE7DE48E14
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=27561681-E60B-4CF5-8D07-31BE7DE48E14
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=364E106F-9357-41F7-AA92-74EA974DC042
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=364E106F-9357-41F7-AA92-74EA974DC042
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=364E106F-9357-41F7-AA92-74EA974DC042
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E428D7D6-7207-4ADE-8048-21715C24DF55
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E428D7D6-7207-4ADE-8048-21715C24DF55
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A30A5AD1-D5AE-45E5-B44B-948378122396


 2 

b. Mevrouw Langenacker inzake ophalen van kerstbomen  

(Gedrukt stuk nr. 54/Divendal) 

c. De heer Reeskamp inzake Kerk aan Richard Holkade  

(Gedrukt stuk nr. 55/Nieuwenburg) 

d. De heer Wever inzake zwerfjongeren in Haarlem  

(Gedrukt stuk nr. 56/Van der Molen) 

e. De heer Elbers en mevrouw Özogul-Özen inzake bestrijding armoede 

onder 65+ met onvolledig pensioen (Gedrukt stuk nr. 57/Van der 

Molen) 

f. Mevrouw Eikelenboom en de heer Wever inzake programma van 

eisen van het Connexxionterrein (Gedrukt stuk nr. 58/Nieuwenburg)  

 

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van 

burgemeester en wethouders: 

a. Brief aan F.L.M.M. v.d. Weiden d.d. 5 maart 2008 inzake aangepaste 

bushaltes Velserstraat (WZ/ORGV/2007/235740) 

b. Brief aan Cobraspen Beheer B.V. d.d. 28 februari 2008 inzake 

Smedestraat/ 23/Zijlweg 340-342 (VVH/OV/2008/31285) 

 

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8EB59AA7-077A-4E64-BD64-B4CB38138709
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=088E9687-9EDD-48D0-8924-59FEF6218BAF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=58493152-C892-4D79-A381-D385B64807B6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=928E2B3D-9B7E-4040-9DA1-F6305327CA94
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=928E2B3D-9B7E-4040-9DA1-F6305327CA94
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=84E7700F-5523-468E-9213-5E1F735808FF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=84E7700F-5523-468E-9213-5E1F735808FF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=68B01399-26F3-41B2-B280-86E0AA9BBBA0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=68B01399-26F3-41B2-B280-86E0AA9BBBA0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6DEC49DE-12CB-40A9-BD98-6666E09F8749
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6DEC49DE-12CB-40A9-BD98-6666E09F8749

