
Verzenddatum vrijdag 16 januari 2009

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 22 januari 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Rapport van Inspectie Werk en Inkomen d.d. 12 december 2008

inzake “Verder op weg naar intergrale dienstverlening”
b. Brief van Stichting Muur Tegen Geweld d.d. 01 december 2008

inzake Landelijk monument “Het Onbevattelijke”
c. Brief van G27 d.d. 17 december 2008 inzake Agenda tegen

Armoede en Onderbenutting van inkomensvoorzieningen
d. Folder inzake “spoedcursus politiek”
e. Verzamelbrief van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid van 11 december 2008
f. Kaart van Scouting Nederland met dank voor de bijdrage in 2008
g. Stivas Magazine nieuwe stijl van 18 december 2008
h. Tijdschrift InAxis, december 2008
i. Brief van de VNG van 19 december 2008 inzake de model-

Parkeerverordening en modelverordening Parkeerbelasting
j. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing Jaargang 1

nummer 12, december 2008
k. Brief van Nederlands Nationaal Circus Herman Renz d.d. 7 januari

2009 inzake bedanken voor de goede samenwerking
l. Brief van Historische Vereniging Haerlem d.d. 02 januari 2009

inzake aanbieden stellingname over mogelijke komst tunnel voor de
Zuidtangent
(2009/7252)

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 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid van 2

december 2008 inzake rapport Veiligheid brandweerduiken(stuk nr.
1)

b. Brief van de Raad van State afdeling Bestuursrechtspraak van 17
december 2008 inzake bestemmingsplan Papentorenvest
(2008/227308)(stuk nr. 2)

c. Brief van S. Seijnen d.d. 05 december 2008 inzake Haarlem: Van
Rode Loper tot Verboden Stad (2008/226880)(stuk nr. 3)

d. Brief van belangenorganisaties Arkbewoners Lieoever en
huisbewoners Liewegje, St. Behoud van Groene Zoom, Werkgroep
Verkeer Zuiderpolder en de wijkraden Parkwijk Zuiderpolder en
Nieuwe Amstedamse buurt van 9 december 2008 inzake de brief
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Voortgang Ontwikkeling Stadion Oostpoort (2008/226888)(stuk nr.
4)

e. Brief van de Raad van State d.d. 11 december 2008 inzake
uitspraak in beroep Haarlem bestemmingsplan Binnenduinrand
(2009/1134) (stuk nr. 5)

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. Mevr. M.J.M. Keesstra-Tiggelman en dhr. C.J. Pen inzake

maatschappelijke stages (Gedrukt stuk nr. 1/ Divendal)
b. De heer J. Vrugt inzake vergunningverlening gebedsgenezings-

evangelisatiecampagne in Zaanenpark(Gedrukt stuk nr. 2/
Schneiders)

c. Mevrouw L.C. van Zetten en de heer F.H. Reeskamp inzake
toepassing van FSC gecertificeerd hout (Gedrukt stuk nr. 3/
Divendal)

d. De heer W.A. Catsman en de heer J.J. Visser inzake
voortgangsrapportage Delftwijk 2020 (Gedrukt stuk nr.
20/Nieuwenburg)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van Antiquariaat Ysbrand van der Molen d.d. 06 januari 2009

en antwoord van burgemeester Schneiders d.d. 12 januari 2009
inzake heffing reclamebelasting
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