
Verzenddatum vrijdag 27 maart 2009

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 02 april 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van het Revalidatiefonds d.d. maart 2009 inzake Toegankelijkheid van uw

website
b. Nieuwsbrief van WSW d.d. 03 maart 2009 inzake voorlichting en inspraak

WSW
c. Brief van Milieudefensie d.d. 05 maart 2009 inzake Eis van IJburg over het

IJmeer
d. Brief van het VNG d.d. 09 maart 2009 inzake Publicaties Gemeentewet en Wet

Openbaarheid van Bestuur
e. Uitnodiging van de wijkraad Binnenstad voor de jaarvergadering van 24 maart

2009
f. Brief van Kunstfactor Sectorinstituut amateurkunst van maart 2009 inzake

schrijven van verkiezingsprogramma ten aanzien van amateurkunst
g. Brief van de Nationale Ombudsman d.d. 18 maart 2009 inzake Verslag van de

Nationale Ombudsman over 2008
h. Brochure van Projectteam Bijf Veilig Mobiel d.d. 23 maart 2009
i. Brief van Hoofdafdeling Wijkzaken d.d. 25 maart 2009 inzake Uitnodiging

voorjaarsevenement 2009 op 18 en 19 april 2009 inde Haarlemse
Stadskweektuin tussen 11.00-16.00 uur

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 het LOGA d.d. 03 maart 2009 inzake Indexering bovenwettelijke
werkloosheidsuitkering (2009/44347) (stuk nr. 30)

b. Brief van het CAK d.d. 06 maart 2009 inzake bevestiging parameters en/of
uurtarieven (2009/45688) (stuk nr. 31)

c. Brief van het LOGA d.d. 04 maart 2009 inzake Actiedag Agressie en Geweld 6
april 2009 (2009/45611) (stuk nr. 32)

d. Brief van RECRON, Horeca Nederland en HISWA d.d. 09 maart 2009 inzake
Maatregelen economische recessie (2009/47462) (stuk nr. 33)

e. Brief van dhr. R. Velden d.d. 09 maart 2009 inzake Belsuitvorming van de
voorgestelde route van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) lijd door het
centrum van Haarlem (2009/46954) (stuk nr. 34)

f. Brief van het VNG d.d. 04 maart 2009 inzake Verkenning crisismaatregelen
arbeidsmarkt (2009/46611) (stuk nr. 35)

g. Brief van het VNG d.d. 06 maart 2009 inzake Hulp aan ondernemers bij
economische crisis (2009/46607) (stuk nr. 35)

h. Brief van het VNG d.d. 25 februari 2009 inzake Deelname aan de benchmark
Sturen op Veiligheid (2009/46455) (stuk nr. 36)
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i. Brief van het VNG d.d. 04 maart 2009 inzake Aaanpassing subsidies welzijn,
bibliotheken en kunsteducatie 2007-2009 (2009/46436) (stuk nr. 37)

j. Brief van het VNG d.d. 17 februari 2009 inzake Stand van Zaken
Dienstenrichtlijn (2009/46416) (stuk nr. 38)

k. Brief van het VNG d.d. 23 februari 2009 inzake Aanbod economische crisis
(2009/46327) (stuk nr. 39)

l. Brief van de heer De Jong van 2 maart 2009 inzake de aansluiting P.C.
Boutensstraat hoek Jan Campertstraat (2009/50936)(stuk nr. 40)

m. Brief van werkgroep Schouwtjeslaan/Uit den Boschstraat van 12 maart 2009
inzake herinrichting Schouwtjeslaan (2009/46460)(stuk nr. 41)

n. Brief van de Raad van State d.d. 18 maart 2009 inzake Haarlem
bestemmingsplan Binnenduinrand (2009/52774) (stuk nr. 42)

o. Brief van de Inspectie van het Onderwijs d.d. 12 maart 2009 inzake Rapport
‘Kwaliteit gemeentelijk toezicht Kinderopvang 2007’ (2009/52862) (stuk nr. 43)

p. Brief van B.E.N. Felix namens Zuiderpolder/Liewegje d.d. 13 maart 2009 inzake
bedreigingen Zuiderpolder/Liewegje (2009/51698) (stuk nr. 44)

q. Brief van F.X. Koster en E.L. Weidman mede namens bewoners woonwijk ten
westen van de Sleedoornweg d.d. 23 maart 2009 inzake Ontwerp
bestemmingsplan Oosterduin (2009/56645) (stuk nr. 45)

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. Dhr. J. Vrugt inzake Bestrijding genitale verminking (2009/27897)

(Gedrukt stuk nr. 46/Molen)
b. Mevr. L. van Zetten en dhr. F. Reeskamp inzake Schneidersnorm

(2009/17053) (Gedrukt stuk nr. 47/ Schneiders)
c. Dhr. J. van de Manakker inzake trilling overlast Dr. Leijdsstraat (2009/12070)

(Gedrukt stuk nr. 48/Nieuwenburg)
d. Dhr. P.G.M. Elbers inzake tunnelstudie Zuidtangent

(Gedrukt stuk nr. 55/Nieuwenburg)
e. Mevr. L.C. van Zetten en dhr. F.H. Reeskamp inzake ontwerpbestemmingsplan

Haarlem Zuid
(Gedrukt stuk nr. 56/ Nieuwenburg)

f. Dhr. J. Fritz en dhr. M. Brander inzake afschaffen papieren Woningkrant
(Gedrukt stuk nr. 57/Nieuwenburg)
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VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 10 maart 2009 inzake Motie 16/6 d.d. 18

december 2008.
b. Brief van wethouder Divendal d.d. 03 maart 2009 inzake Groensturctuurvisie

2020.
c. Brief van wethouder Van Velzen van 17 maart 2009 inzake parkeergarage

Nieuwe Gracht
d. Brief van wethouder Van Velzen van 10 maart 2009 inzake motie 17/6 inzake

aanvullende financiële ruimte voor het Houtfestival

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

Gedaan in de vergadering van…………..

De griffier, De voorzitter,
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