
Verzenddatum 3 september 2010

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 9 september 2010

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Nieuwskrant Taal begint lokaal
b. “De Veiligheidsregio” van het Veiligheidsberaad (nr. 6 juli 2010)
c. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing van het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (nr. 3, mei/juni 2010)
d. Jeugdzorgkrant juli 2010 (toegezonden aan alle raadsleden 6 juli 2010)
e. Brief Rekenkamercommissie d.d. 1 juli 2010 inzake rapport Stadion

Oostpoort (digitaal verzonden 6 juli)
f. Brief van Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 1 juli

2010 inzake salarismaatregelen 2011
g. Brief van Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 1 juli

2010 inzake uitwerking Cao
h. Brief van Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 1 juli

2010 inzake vereenvoudiging Cao
i.Brief van Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 1 juli

2010 inzake uitwerking Cao 2009-2011 Flexibilisering en levensfase
j.Rapport van Ernst & Young van 24 juni 2010 inzake bevindingen onderzoek

raadsfractievergoedingen 1 januari 2010 tot en met 11 maart 2010
(behandeld in de vergadering van 8 juli 2010)

k. “Millennium Gemeente Brochure 2010” van de VNG Internationaal van 9
juli 2010

l.“Door wrijving glans, De Greiner, icoon vanhet Rozenprieel”, uitgave van
Ymere (toegezonden aan alle raadsleden 7 juli 2010

m. Brief van Kinderrechtencollectief van juli 2010 inzake “Tienpuntenplan”
n. Uitnodiging van St. KerS voor oplevering kunstproject Neem Plaats op 9

juli 2010 en Pcknick à Pied (per e-mail toegezonden op 6 juli 2010
o. “Handreiking bestuurskrachtonderzoek” van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2010
p. Uitnodiging van Kon. Roei- en Zeilvereniging Spaarne voor viering 125

jarig bestaan op 18 september 2010 (toegezonden aan cie Samenleving 19-
8)

q. “Noties voor participatienota”s? uitgave van Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties in de publicatiereeks over burgerparticipatie

r. Uitnodiging van Stichting Haarlem Duurzaam in Beweging voor de
duurzame markt “Haarlem Here2Stay”op 5 september 2010 (via
fractiekamers verspreid 17 augustus)

s.Nieuwbrief augustus 2010 van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (alle leden
een exemplaar 17 augustus

t.E-mail van winkelcentrum Amsterdamstraat van 6 augustus 2010 inzake
geen supermarkt of supermarkten op het Slachthuisterrein ter voorkoming
van leegstand van de winkels in de Amsterdamstraat (per e-mail verzonden
16 augustus)

Raadsstuk



u. Jaarverslag 2009 van Spaarnelanden NV (toegezonden aan raadsleden 19
augustus)

v. “Stelling Koerier” nieuwsbrief van de Stelling van Amsterdam
(toegezonden aan raadsleden 19 augustus)

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 GGD Brandweer Veiligheidsregio Kennemerland van 25 juni

2010 inzake Ontwikkelingen Wet ambulancezorg (WAZ) (2010/187159)
b. Brief van de Raad van State van 30 juni 2010 inzake beroepschrift van St.

Belangenbehartiging Wijkraad Welgelegen en Vereniging van Eigenaren
Residence de Stoeterij tegen het bestemmingsplan Houtplein-
Wagenmakerslaan (2010/215093)

c. Brief van 105 bewoners Verspronckweg inzake afwijzen voorlopig ontwerp
van de herprofilering Verspronckweg (2010/231290)

d. Brief van A. Koene uit Deil van 6 juli 2010 inzake beantwoording brief van
10 januari 2010 over gladheidsbestrijding (2010/255282)

e. Brief van wijkraad Delftwijk/Waterbuurt van 12 juli 2010 inzake plaatsen
glas-papierbakken nabij L-flat/ventweg Rijksstraatweg en toestand glas-
papierbakken Muiderslotweg/Rijksstraatwegzijde (2010/280049)

f. Brief van de Raad van State van 9 juli 2010 waarin wordt medegedeeld dat
de zitting inzake bestemmingsplan Hekslootgebied/Spaarndam plaatsvindt
op 16 september 2010 (2010/270252)

g. Brief van Vereniging Eigen Huis van 29 juni 2010 inzake maatregelen t.a.v.
de woningmarkt (2010/274906)

h. Brief van de Raad van State van 8 juli 2010 waarin wordt medegedeeld dat
de zitting inzake bestemmingsplan 023 plaatsvindt op 10 september a.s.
(2010/269182)

i. Brief van Erfgoedvereniging Heemschut van 5 juli 2010 inzake Landal
Greenparks in het Munitiecomplex nabij Spaarndam (2010/276500)

j. Uitspraak van de Raad van State van 14 juli 2010 inzake bestemmingsplan
IJsbaan (2010/282955)

k. Brief van Omar el Meddioui van 7 juli 2010 inzake onterechte boete op
huisvuil (2010/284990) en antwoord van afdeling Handhaving van 29 juli
2010

l. E-mail van Corrie Driesen van 21 juli 2010 inzake Zuidtangent nee
(2010/290472)

m. Brief van de heer F. van de Pols (mede namens medebewoners Gen. De la
Reijstraat) inzake onderhoud van de straat (2010/292322)

n. Brief van de Raad van State van 22 juli 2010 inzake beroepschrift tegen
bestemmingsplan Land in Zicht (2010/289491)

o. Brief van de Raad van State van 22/26 juli 2010 inzake het intrekken van
beroep namens de Vereniging van Eigenaren Residence De Stoeterij tegen
bestemmingsplan Houtplein/Wagenmakerslaan (2010/292369)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E335C82B-6CAC-401E-999F-10DE950797ED
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E335C82B-6CAC-401E-999F-10DE950797ED
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DB797E40-B6DA-4741-B585-E31AFC455AD9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DB797E40-B6DA-4741-B585-E31AFC455AD9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DB797E40-B6DA-4741-B585-E31AFC455AD9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DB797E40-B6DA-4741-B585-E31AFC455AD9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B0B576DD-A090-4412-BDDB-5D23ECC70ED2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B0B576DD-A090-4412-BDDB-5D23ECC70ED2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DB4C3A95-717D-438D-A9BF-624130EF7993
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DB4C3A95-717D-438D-A9BF-624130EF7993
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=32E4559A-563C-4A1C-87B9-B1564C34D470
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=32E4559A-563C-4A1C-87B9-B1564C34D470
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=32E4559A-563C-4A1C-87B9-B1564C34D470
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7F8AA846-5BA6-4E78-A558-8B307B2F3057
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7F8AA846-5BA6-4E78-A558-8B307B2F3057
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7F8AA846-5BA6-4E78-A558-8B307B2F3057
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FE067CCC-34FA-487C-8C70-46F9EA1B5AC0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FE067CCC-34FA-487C-8C70-46F9EA1B5AC0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0A0E0E52-B587-419A-B458-3DC335268B1D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0A0E0E52-B587-419A-B458-3DC335268B1D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=20E64C3B-840E-467D-9F95-0806A7867E86
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=20E64C3B-840E-467D-9F95-0806A7867E86
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2D431967-F173-4B7C-AA30-6B25B603C598
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2D431967-F173-4B7C-AA30-6B25B603C598
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0C7C1D45-19FE-4654-8251-56B3F98087C3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D4E17729-54CE-4F77-BB53-87B08375DC7C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FEA8355A-03F7-4CFB-9A11-23D0647AE9B8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FEA8355A-03F7-4CFB-9A11-23D0647AE9B8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EAD9F56A-F5E8-44C2-BEF1-311B22859AA0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EAD9F56A-F5E8-44C2-BEF1-311B22859AA0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B94A734D-E5F7-4BF4-B943-7CA0A1B1FCB4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B94A734D-E5F7-4BF4-B943-7CA0A1B1FCB4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B94A734D-E5F7-4BF4-B943-7CA0A1B1FCB4


115/2008

115-3

p. Brief van de Raad van State van 21 juli 2010 inzake beroep
bestemmingsplan Houtplein/Wagenmakerslaan (2010/287961)

q. Brief van de Raad van State van 21 juli 2010 inzake verzoek om voorlopige
voorziening bestemmingsplan Houtplein/Wagenmakerslaan (2010/287824)

r. Brief van de Raad van State van 26 juli 2010 inzake beroep tegen
bestemmingsplan Leidsebuurt (2010/291804)

s. Brief van de Raad van State van 26 juli 2010 inzake beroep tegen hogere
geluidsgrenswaarden bestemmingsplan Land in Zicht (2010/291995)

t. Brief van de Raad van State van 28 juli 2010 waarbij de reactie van de
Provincie als rechtspersoon op het bestemmingsplan Houtplein
Wagenmakerslaanwordt toegezonden (2010/294875)

u. Brief van de Raad van State van 3 augustus 2010 inzake beroep tegen
bestemmingsplan Leidsebuurt (2010/301027)

v. E-mail van heer Bulthuis (secretaris AVT Eigen Tuin) van 29 juli 2010
inzak parkeren bij Haarlem 023 Oost (2010/297529)

w. Brief van de VNG van 2 augustus 2010 inzake provinciale bijeenkomsten
over de bestuurlijke organisatie van Nederland (Noord-Holland 22
september 19.30-21.30 te Heemstede, toegezonden aan cie Bestuur 19
augustus)(2010/298748)

x. Brief van de VNG van 28 juli 2010 inzake promotour EJV2011
(2010/297403)

y. Brief van de VNG van 21 juli 2010 inzake stand van zaken regionale
uitvoeringsdiensten (2010/297393)

z. Kopie van de brief van de WMO-raad aan het college van B&W van 6
augustus 2010 inzake ambtelijke ondersteuning WMO-raad (2010/302736)

aa. Brief van de VNG van 13 augustus 2010 inzake modelverordening ruimte-
en inrichtingseisen peuterspeelzalen (2010/309836)

bb.Brief van de VNG van 13 augustus 2010 inzake inwerkingtreding wet
Ontwikkelingskansen door educatie (Oke)(2010/309876)

cc. Uitspraak van de Raad van State inzake bestemmingsplan Van der Aart
(gedeeltelijk gegrond verklaren van beroep (2010/312047)

dd.Brief van de Raad van State van 19 augustus 2010 waarin de gestelde
termijn voor het indienen van een verweerschrift inzake bestemmingsplan
Houtplein/Wagenmakerslaan verlengd wordt tot 8 september 2010
(2010/312332)

ee. Brief van Ernst & Young van 24 augustus 2010 inzake addendum verslag
van bevindingen 2009 inzake Sisa/Bbz (2010/315100)

ff. Brief van de VNG van 20 juli 2010 inzake invoering van de
werkkostenregeling (2010/291982)

gg.Bezwaar van mw. Van Lier-van Goor van 15 augustus 2010 inzake
plaatsing ondergrondse vuilcontainer Hasselaersplein (2010/314014)

hh.Ontslagbrief Raadslid H. v.d Molen (2010/298538)

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester ter
afdoening
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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. van de Actiepartij inzake verkoop niet strategisch woningbezit
(2010/125282)

b. van OPH d.d. 6 juli inzake Drogisterij Van der Pigge (2010/113279)
c. van OPH d.d. 20 juli 2010 inzake bijplaatsen van afval naast ondergrondse

afvalcontainers (2010/172247)
d. van AP d.d. 20 juli 2010 inzake uitbreiding Post Verkade Groep en overlast

(2010/141160)
e. van OPH inzake snelbus Rijksstraatweg (2010/154897)
f. van OPH inzake parkeren bij Denksportcentrum aan de Spaarndamseweg

(2010/78805)
g. van D66 inzake toegankelijk maken bushalten lijn 2 (2010/280815)
h. van D66 inzake overname Kinderopvangorganisatie UK (2010/271679
i. PvdA inzake leges rijbewijzen (2010/287327)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief wethouder Cassee d.d. 6 juli 2010 inzake Vaststelling

bestemmingsplan Zomerzone Zuid (verzonden 6 juli 2010)
b. Brief van wethouder Heiliegers van 7 juli 2010 inzake cultuurscout

(2010/231179)
c. Brief van wethouder Heiliegers van 8 juli 2010 inzake nieuwe

gemeentelijke huisvesting (2010/247716) (uitgereikt in de vergadering van
8 juli 2010)

d. Memo van BMO van 25 augustus 2010 inzake opheffing geheimhouding
bestuurlijke nota’s 2e halfjaar 2009 (2010/318134)
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