
Verzenddatum maandag 14 juni 2010

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van 21 t/m 24 juni 2010

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van Spaarnelanden van 28 mei 2010 inzake uitnodiging officiele

opening puik hergebruik (1 juni verspreid)
b. Nieuwsbrief Samenwerkende ADB’s van Mei 2010
c. Brief van Tibet support groep Nederland van 30 mei 2010 inzake viering

van de 75e verjaardag van de Dalai Lama
d. Raadsledennieuws Juni 2010
e. Bedrijfshulp instructie medewerkers en bezoekers
f. Wijkkrant Scheepmakersdijk
g. Diverse brieven van VNG van 31 mei 2010 inzake Resolutie “Het

perspectief van gemeenten” (agendapunt 7. van de ALV van 8 juni 2010)
(2010/126796)

h. Brief van onderwijsraad van mei 2010 inzake advies Naar een nieuwe
kleuterperiode in de basisschool

i. Brief van VNG van 3 juni 2010 inzake Handreiking; De (rechts)positie
griffie(r) in het decentrale bestuur

j. Brief van BuildDesk van 7 juni 2010 inzake ‘Een scherpe raad rondom
klimaatbeleid’

k. Brief van gemeente Groningen van 8 juni 2010 inzake jaarverslag
gemeenteraad 2009

l. Wijkkrant Scheepmakersdijk van juni 2010

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 wijkraak Burgwal van 27 mei 2010 inzake Verkeersoverlast

Lange Herenvest (2010/125388) (3 juni verspreid)
b. Brief van VNG van 28 mei 2010 inzake herziene modelverordening

winkeltijden (2010/125114)
c. Brief van bewoners Turfmarkt van 27 mei 2010 inzake Petitie bewoners

Turfmarkt voor de spoedige aanleg van betonnen busbanen (2010/124943)
(3 juni verspreid)

d. Brief van VNG van 28 mei 2010 inzake toezending nieuw model
brandbeveiligingsverordening (2010/125310)

e. Brief van Raad van State van 1 juni 2010 inzake bestemmingsplan
Hekslootgebied/Spaarndam (2010/127301)

f. Brief van drs. L.W. Verhoef van juni 2010 inzake Jaarrekening 2009 van
gemeente Haarlem (2010/132858)

g. Brief van CDA Haarlem van 2 juni 2010 inzake schriftelijke vragen art. 38
RvO betreft: nota gemeentelijk sexueel diversiteitsbeleid 92010/131376)
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h. Brief van Raad van State van 2 juni 2010 inzake bestemmingsplan ‘Land in
Zicht’ (2010/131477)

i. Brief van Ulmt van der Linden van 28 mei 2010 inzake verzoek wijziging
bestemmingsplan (2010/125879)

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 de Actiepartij over de stand van zaken

met betrekking tot de inburgeringscursussen
b. Beantwoording van de vragen van de Ouderenpartij Haarlem inzake

Haarlemse Kermis, locatie Zaanenlaan

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

a.
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