
Verzenddatum vrijdag 26 juni 2009

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 02 juli 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van de gemeente Amsterdam van 03 juni 2009 inzake aanbieding De

Pijlers ( www.dro.amsterdam.nl/structuurvisie )
b. Brief van het Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties van

03 juni 2009 inzake Discussie over Verantwoordelijk Burgerschap
c. Brief van Lokaal Bestuur van 10 juni 2009 inzake Publicatie ‘Op het

tweede gezicht’
e. Ter Kleef nieuws nr. 60, Zomer 2009
f. Wijkraad Europawijk; Europakoerier nr. 2, juni 2009, jaargang 32
g. Schalkwijk 2000+ Informatie uit uw wijk, uitgaven van Hoofdafdeling

Wijkzaken, Gemeente Haarlem
h. Brief van de VNG van 11 juni 2009 inzake aanbiedingsbrief Rapport Van

Klein naar Groot, een advies over de zorg om jeugd
i. Diverse brieven en e-mails van de heer Rijbroek
j. Brief van VNG van 19 juni 2009 inzake ledenraadpleging uitvoering Wabo

en handhaving VROM-taken
k. Brief van de VNG van 22 juni 2009 inzake gemeentelijk optreden bij

incidenten met honden naar aanleiding van intrekking RAD

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies
a. Brief van de Veiligheidsregio Kennemerland van 20 mei 2009 inzake

Ontwerpjaarverlsag 2008 (incl. accountantsverklaring)/oplegnotitie
b. Brief van het Noord-Hollands Archief van 15 mei 2009 inzake Aanbieding

jaarrekening 2008

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van de Politie Kennemerland van 27 mei 2009 inzake Jaarverslag

2008, jaarrekening 2008 en meerjarenbeleidsplan 2010-2011 politieregio
Kennemerland (2009/106831) (stuk nr.73)

b. Brief van Wijkraad Zuid-West van 03 juni 2009 inzake feestelijke opening
Eindenhoutbrug op 05 juni 2009 (2009/107047)(stuk nr. 74)

c. Brief van dhr. S. Horn van 11 juni 2009 inzake verslag van ervaringen
tijdens op- en afbouw van de kermis Zaanenlaan 2009 (2009/112255)
(stuk nr. 75)

d. Brief van de VNG van 09 juni 2009 inzake Ledenbrief gemeentelijke
internationale samenwerking (2009/112979) (stuk nr. 76)

e. Brief van H. Boxem van 17 juni 2009 inzaek Bezwaar parkeren
Ramplaankwartier (2009/114884) (stuk nr. 77)

f. Brief van F. van Donselaar van 12 juni 2009 inzake Zienswijzen ontwerp
bestemmingsplan ‘van der Aart’ (2009/114034) (stuk nr. 78)
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g. Brief van Stichting Huis ter Kleef, dhr. P.I.M. Reuser van 12 juni 2009
inzake reconstructie van de Kaetsbaen bij Huis ter Kleef (2009/114108)
(stuk nr. 79)

h. Brief van de Inspectie Werk en Inkomen van 04 jun i2009 inzake
aanbieding rapport ‘Beveiliging en privacy in de SUWI-keten’
(2009/114124)(stuk nr. 80)

i. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
08 juni 2009 inzake Subsidieregeling scholing en vorming (kandidaat)
gemeenteraadsleden (2009/114047)(stuk nr. 81)

j. Brief van de VNG van 02 juni 2009 inzake Rekenfout in berekening
gemeentefondsacressen hersteld (2009/92445)(stuk nr. 82)

k. Brief van de VNG van 03 juni 2009 inzake Modelverordening BI-zone
(2009/113019)(stuk nr. 83)

l. Brief van Vereniging Nieuwe Gracht & Omgeving van 17 juni 2009 inzake
beschikbare parkeerplaatsen Nieuwe Gracht: maand april (2009/117898
(stuk nr. 119)

m. Brief van bridgeclub De Pelikaan van 20 juni 2009 inzake tasjesroof bij
Houtpleingarage (2009/118497)(stuk nr. 120)

n. Brief van B. Bakker van 19 juni 2009 inzake plaatsing afvalcontainers
(2009/118961)(stuk nr. 121)

o. Brief van de heer F. v.d. Pols van 17 juni 2009 inzake onderhoud van de
Gen. De la Reijstraat (noordelijk gedeelte)(2009/116213)(stuk nr. 122)

p. Brief van de VNG van 25 juni 2009 inzake vierde tranche Awb (stuk nr.
123)

q. Brief van de VNG van 24 juni 2009 inzake invoering bestuurlijke boete in
de huisvestingswet (stuk nr. 124)

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. C.J. Pen en mevr. R. Keesstra inzake witte en zwarte scholen

(Gedrukt stuk nr. 112/MD)
b. dhr. M. Aynan inzake bushalten Nagtzaamstraat en Teylerplein

(Gedrukt stuk nr. 113/MD)
c. dhr. J. van de Manakker inzake voetbalkooi Duitslandlaan (gedrukt stuk nr.

118/MD)

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

a. Brief van wethouder Van Velzen van 05 juni 2009 inzake
Partijprogramma’s cultuur gemeenteraadsverkiezingen 2010
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b. Brief van wethouder Divendal van 26 mei 2009 inzake Ontwikkelingen
Stationsplein

c. Brief van wethouder Nieuwenburg van 17 juni 2009 inzake Gebiedsvisie
Oostradiaal

d. Brief van wethouder Divendal van 28 mei 2009 inzake huisvesting van het
jongerenwerk in Delftwijk (Delftwijk City), Flintys en Prisma

e. Brief van wethouder Nieuwenburg van 25 juni 2009 (2009/113074) inzake
wijzigingen bestemmingsplan Frans Hals/Patrimonium
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