
Verzenddatum vrijdag 19 november 2010

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 25 november 2010

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. E-mail van heer Rijbroek van 1 november 2010
b. Berichten uit het Vogelhospitaal 2009/2010 van St. Vogelhospitaal Haarlem
c. “Gemeenten, een toekomst” rapport van de gemeente Haarlemmermeer

inzake de toekomst van de bestuurlijke organisatie in Nederland
d. Brief van Detailhandel Nederland van 8 november 2010 inzake betere

opvolging winkelcriminaliteit

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 mw. J. van ’t Hof van 2 november 2010 inzake digitaal parkeren

in de Leidsebuurt (2010/378246)
b. Brief van TopSport Kennemerland van 1 november 2010 inzake

beëindiging subsidie t.b.v. ondersteuning topsportbeoefening/-
talentontwikkeling (2010/380296)

c. Brief van Cliëntenraad Burau Jeugdzorg van 4 november 2010 inzake zorg
inzake overdracht taken naar gemeenten (2010/ 381294)

d. Brief van mevrouw J. van Dijk inzake bezwaar tegen digitaal parkeren
(2010/384840)

e. Brief van S. Olijve inzake digitaal parkeren (2010/384868)

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. van VVD d.d. 2 november inzake handhaving kraakverbod (2010/350140)
b. van VVD d.d. 2 november inzake de ontwikkeling AWVN locatie

(2010/326638)
c. van Trots d.d. 9 november inzake fietspont Spaarnelaan/Belgiëlaan

(2010/346058)

Raadsstuk

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B2309063-2426-498E-947C-AD6B25C54949
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B2309063-2426-498E-947C-AD6B25C54949
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EB688FC9-67D0-4E7A-A9AA-EB9A8298D7E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EB688FC9-67D0-4E7A-A9AA-EB9A8298D7E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EB688FC9-67D0-4E7A-A9AA-EB9A8298D7E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D05401BB-C176-4174-A091-3E33E5164586
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D05401BB-C176-4174-A091-3E33E5164586
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=65272570-FEED-4BD9-8164-3C45C7384293
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=30ECF437-1195-4D4C-AF11-53790436A3F1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=11A11746-1851-4C6D-8ED3-B86BBFAFDBA5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=02B3D3BC-8995-47CF-B905-744A4FBEDD4A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CD8A396D-F7AB-4DBF-8EE1-87FDB51F5876


VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Van der Hoek van 9 november 2010 aan St.

Badmintonhal Duinwijck over nieuwbouw badmintonhad (2010/374126)
b. Brief van hoofd afd. Omgevingsvergunning van 9 november 2010 inzake

zondagopenstelling AH aan de Eksterlaan (2010/360857)
c. Brief van wethouder Nieuwenburg van 11 november 2010 inzake

onderzoek koopzondagen (per e-mail toegezonden 11-11) (2010/386900)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=30898A1D-9C4A-4D91-8EB3-772ED999AF72
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=30898A1D-9C4A-4D91-8EB3-772ED999AF72
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http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5D8A8C26-995F-41AE-8A06-D25784A75A14
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FF979CE4-1ADC-4078-8486-29DC27DAD7BD
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