
Verzenddatum 2 juli 2010

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 8 juli 2010

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van

9 juni 2010 inzake Publicatie ‘De Wandeling’
b. De Europakoerier van Juni 2010
c. NP Magazine over de Nederlandse nationale parken nr. 4 van juni 2010
d. Magazine nr. 4 juni 2010 van Samenwerkingsverband Nationale Parken
e. Brief van Actie programma Lokaal Bestuur van 10 juni 2010 inzake

Spoorboekje burgerparticipatie voor raad en college
f. Brief van SKOS vn 17 juni 2010 inzake reactie op de taakstelling voor

peuterspeelzaalwerk
g. Nieuwsbrief Kampheilige van juni 2010
h. Magazine Cliënten Belangen blad van juni 2010 (22 juni verspreid in

fractiekamers)
i. WOZ wijzer van 2010
j. E-mail van Cor Geldhof van 21 juni 2010 inzake onveilige kruisingen

Rijksstraatweg (per e-mail verspreid 23 juni 2010)
k. Brief van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland van 25 juni 2010 inzake

JaarSignaal bureau Jeugdzorg Noord-Holland
l. Brief van VNG van 18 mei 2010 inzake Workshop voor Raadsleden
m. E-mail van Cor Geldhof, voorzitter wijkraad Delftwijk-Waterbuurt inzake

onveilige kruisingen Rijksstraatweg
n. Brief van Commissie Verbonden Partijen van 28 juni 2010 inzake verzoek om

ambtelijke bijstand onderzoek financiële cijfers Paswerk

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 Raad van State van 15 juni 2010 inzake bp. Haarlem 023

(2010/166455)
b. Brief van Raad van State van 11 juni 2010 inzake bp.

Hekslootgebied/Spaarndam (2010/159780)
c. Brief van VNG van 9 juni 2010 inzake handreiking ‘Geschikt wonen- het

aanpassen nu aanpakken (2010/162644)
d. Brief van VNG van 11 juni 2010 inzake Intensieve samenwerking

afvalwaterketen (2010/162751)
e. Brief van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 juni

2010 inzake rapport ‘Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld’ (2010/153641)
f. Brief van VNG van 10 juni 2010 inzake Gemeenten en het Deltaprogramma

(2010/166294)
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g. Brief van VNG van 17 juni 2010 inzake Handreiking en APV-bepaling
(2010/171569)

h. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17
juni 2010 inzake Functioneringsgesprekken met uw burgemeester
(2010/174991)

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. Beantwoording van de vragen van Actiepartij inzake ontwikkelingen bij

Fort Benoorden Spaarndam (2010/77192)
b. Beantwoording van de vragen van GLH inzake geluidsklachten

transformatorhuis Boterplein (2010/86761)

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

a. Brief van het college van B&W van 17 juni 2010 inzake junicirculaire 2010
algemene uitkering (2010/169479)
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