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Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 11 juni 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Ernst&Young, Gemeente Haarlem Uitkomsten controle jaarrekening 2008
b. Brief van de VNG van 14 mei 2009 inzake Algemene Ledenvergadering

van 10 juni 2009
c. Brief van de Raad voor Verkeer en Waterstaat van 14 mei 2009 inzake

Advies “Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers”
d. Brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 mei

2009 inzake Jaarverslag IWI 2008
e. Brief van L.W. Verhoef van 18 mei 2009 inzake Jaarrekening 2008 van

gemeente Haarlem
f. Brief van Mogroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening van 20

mei 2009 inzake Boekje Welzijn & Maatschappelijk Deinstverlening maakt
het verschil

g. brief van de VNG van 29 april 2009 inzake Omroepfinancieringen en
kabelontwikkelingen

h. Magazine Nationale Veiligheid en crisibeheersing Jaargang 7 nr. 5, mei
2009, van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

i. Burau Veiligheidsberaad van mei 2009 inzake Aanbieding “De
Veiligheidsregio

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 VNG d.d. 28 april 2009 inzake Ledenraadpleging over

aanvullend bestuurlijk akkoord Rijk-VNG 17 april 2009
(2009/92445) (stuk nr. 67)

b. Brief van dhr. H. Degens en dhr. G. Nol, namens de Stichting tot Behoud
Groene Zoom Schalkwijk van 14 mei 2009 inzake Verenigde Polders
(2009/87814) (stuk nr. 68)

c. Brief van de Nationale Ombudsman van 19 mei 2009 inzake Openbaar
Rapport na.v. een klacht over het College van B&W
(2009/95282) (stuk nr. 69)

d. Brief van P.B. Leene van 19 mei 2009 inzake bestemmingsplan Haarlem
Zuid (2009/95150) (stuk nr. 70)

e. Brief van de Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken van 14 mei 2009
inzake Bezuinigingen bij de bibliotheek (2009/96051) (stuk nr. 71)

f. Brief van de Provincie Noord Holland, Gedeputeerde Staten, van 02 juni
2009 inzake het opstellen van de begroting 2010 en de meerkarenraming
2011-2013 (2009/104407)(stuk nr. 72)
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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. P.G.M. Elbers en dhr. J. van de Manakker inzake Natuurlijk! Boeren

in de Verenigde Polders Molenwijk, Schalkwijk
(Gedrukt stuk nr. 97/Divendal)

b. mevr. D. Eikelenboom inzake Gemeente Haarlem financiert oranje
hoofddoekjes
(Gedrukt stuk nr. 94/Van Velzen)

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

a. Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 25 mei 2009 inzake Beantwoording
insprekers van de commissie Ontwikkeling 7 mei 2009 jl. inzake
vaststelling bestemmingsplan Haarlem Zuid
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