
Verzenddatum vrijdag 4 juni 2010

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 10 juni 2010

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3

mei 2010 inzake Handreiking integriteit politieke ambtsdragers bij
gemeenten, provincies en waterschappen

b. Brief van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei
2010 inzake Jaarverslag IWI 2009

c. Brief van Innergo van 20 mei 2010 inzake kosteloze begrotingsscan
d. Nieuwsbrief Instituut voor Publiek en Politiek mei 2010
e. Jaarverslag 2009 Griffie Gemeente Den Haag
f. Brief van Rob van 21 mei 2010 inzake Aanbieding Advies ‘Het einde van

het blauwdruk-denken’
g. Diverse emails van dhr. J. Rijbroek

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 VNG van 7 mei 2010 inzake Contributievoorstel 2011

(2010/109627)
b. Brief van VNHG van 19 maart 2010 inzake Nieuwe koers VNGH

(2010/71450)
c. Brief van dhr. C.M. Hak inzake vergunning koninginnedagactiviteiten op

het pleintje in de Lange Herenstraat (2010/105860)
d. Brief van Raad van State van 27 mei 2010 inzake bp.

Hekslootgebied/Spaarndam (2010/123655)

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
a.

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen:
a. De heer J. Vrugt inzake praktijkvoorbeelden Handhaving Bebouwde
Omgeving (2010/86630)

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

Raadsstuk

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=17CB3C3B-8452-45FA-B8B7-856A8C3C15B6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=417D560F-70AA-4331-96FD-B1C0D22B2F4B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B841044A-750F-4BF1-A218-A1EC25389648
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B841044A-750F-4BF1-A218-A1EC25389648
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C8D93E6C-9D27-4377-A3C2-49425CD1A6A9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C8D93E6C-9D27-4377-A3C2-49425CD1A6A9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6E87378A-A479-443B-A9A1-89C636961949
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6E87378A-A479-443B-A9A1-89C636961949


a. Brief van wethouder Nieuwenburg van 26 april 2010 inzake AL
Dyserinckstraat (2010/94989)

b. Brief van wethouder van der Hoek van 26 mei 2010 inzake Uitvoering
Regionaal Kompas: eenmalige bijdrage RIBW K/AM (2010/117834)
(27 mei 2010 uitgedeeld in de raadsvergadering)

c. Brief van wethouder Cassee van 25 mei 2010 inzake bestemmingsplan
Indische buurt Zuid en Transvaalbuurt-wijzigingsbevoegdheid
standplaatsen Julianapark (2010/115379)
(27 mei uitgedeeld in de raadsvergadering)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1E200952-C295-454A-90C9-EB0F4D685883
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1E200952-C295-454A-90C9-EB0F4D685883
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=163BE9E9-794B-4585-B7B2-93C8B1E324AA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=163BE9E9-794B-4585-B7B2-93C8B1E324AA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1BF160B7-EAA0-4C8F-BF81-74FB064D2472
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1BF160B7-EAA0-4C8F-BF81-74FB064D2472
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1BF160B7-EAA0-4C8F-BF81-74FB064D2472

