
Verzenddatum vrijdag 21 mei 2010

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 27 mei 2010

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van VNG van 21 april 2010 inzake Aanpassingen subsidies welzijn,

bibliotheken en kunsteducatie 2009-2010
b. Brief van Voor Werkende Moeders van 16 april 2010 inzake aandacht voor

werkende moeders
c. Brief van COS-Nederland van 20 april 2010 inzake Klimaat Magazine
d. Brief van Recreatieschap Spaarnwoude van 21 april 2010 inzake

Jubileumboekje Spaarnwoude 40 jaar
e. Nieuwsbrief onderwijsraad van april 2010
f. Uitnodiging afscheid Chris van Velzen
g. Brief van VNG van 26 april 2010 inzake verbod op rooftassen
h. Brief van Ministerie van Financien van 8 april 2010 inzake kabinetsreactie

onderzoek schatkistbankieren voor decentrale overheden
i. Brief van SVn van 26 april 2010 inzake Stimuleringsfonds
j. Brief van VNG van 28 april 2010 inzake crisis- en herstelwet
k. Kopie van de brief van C. Haspels van 28 april 2010 aan de Rechtbank

inzake gebruiksontheffing voor een snackbar aan de Ramplaan 44
l. Uitnodiging van Veiligheidsregio Kennemerland voor een informatieavond

op 19 mei 2010
m. Uitnodiging van Provincie Noord-Holland voor kennismakingsbijeen-

komsten op 26 mei en 2 juni 2010 van 19.30 tot 22.30 uur
n. Jaarverslag 2008 Nationaal Park Zuid-Kennemerland
o. Magazine maart/april 2010 Nationale Veiligheid en cirsisbeheersing van het

Ministerie van Binnenlandse zaken
p. Business Park magazine april 2010
q. Brief van de VNG inzake start ontwikkeling sectoraal

functiewaarderingssysteem
r. “De Veiligheidsregio” uitgave april 2010 van het Veiligingsberaad
s. Brief van GGD en Brandweer Kennemerland van 3 mei 2010 inzake

informatieavond voor raadsleden
t. Brief van VNG van 10 mei 2010 inzake Algemene ledenvergadering
u. Brief van Van den Bosch & partners van mei 2010 inzake bezuinigingen en

lokale belastingen
v. Brief van Ernst & Young van 27 april 2010 inzake accountantsverklaring
w. Brief van onderwijsraad van mei 2010 inzakeAdvies Verzelfstandiging in

het onderwijs

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

Raadsstuk



a. Brief van GGD en Brandweer Kennemerland van 21 april 2010 inzake
Ontwerpjaarverslag VRK 2009 (2010/94118)

b. Brief van VNG van 21 april 2010 inzake aanpassing subsidies welzijn,
bibliotheken en kunsteducatie 2009-2010 (2010/95867)

c. Brief van Cobraspen van 28 april 2010 inzake voortgang Slachthuisterrein
(2010/99696)

d. Brief van de VNG van 22 april 2010 inzake 13e serie wijzigingen Model-
bouwverordening

e. Uitspraak van de Raad van State inzake bestemmingsplan Schalkwijk
(2010/103099)

f. Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland: toezending concept
jaarverslag en concept jaarrekening 2009 van Paswerk

g. Brief van Institute for migration issues van 26 april 2010 inzake
continuering project ‘Friend-Ship-Nieuwe Koers’ Vrouwen Haarlem

h. Brief van Recreatieschap Spaarnwoude van 3 mei 2010 inzake Financiele
jaarstukken (2010/106042)

i. Brief van burgemeester Schneiders van 7 mei 2010 inzake kamperen t.v.b.
acrobatiekfestival 2010 (2010/106245)

j. Brief van Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland van 4 mei 2010
inzake concept jaarverslag en concept jaarrekening 2009 van Paswerk
(2010/166528)

k. Brief van VNG van 7 mei 2010 inzake VNG Resolutie “Het perspectief van
gemeenten” (2010/106014)

l. Ontwerp jaarverslag 2009/rapport E&Y/overzicht maatregelen van
Veiligheidsregio Kennemerland (2010/100701)

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. De heer Fritz inzake uitstel nieuwbouw Italiëlaan

(2010/62627)
b. Mevrouw van Zetten inzake Landal Greenpark (2010/57671)
c. De heer Manakker inzake splitsingsvergunningen (2010/46387)
d. De heer Reeskamp inzake betalingstermijn van factureren (2010/13104)
m. De SP-fractie inzake faillissement van STN (2010/88756)
n. Mevrouw S. Özogul-Özen inzake WMO en Woonservice (2010/75202)
o. De heer J. v.d. Manakker inzake snelheidshandhaving (2010/96558)
p. De heer S. Vrugt inzake Ripperda (2010/100481
q. Mr. M. Otten inzake verkiezingsborden (2010/76586)
r. Hr. M. Aynan inzake aanvullende vragen inzake verkiezingen en

identiteitsbewijs (2010/92042)
s. De heer Fritz inzake Glazen Huis naar Haarlem (2010/102836)
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VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Divendal van 21 april 2010 inzake

Combinatiefuncties, vervolg en toekomst (2010/94198)
b. Brief van wethouder Nieuwenburg van 23 april 2010 inzake uitvoering

motie B1/008 “De Tijdelijke Tuinen Deo” (2010/9950)
c. Brief van wethouder Nieuwenburg van 26 april 2010 inzake vaststelling

bestemmingsplan Leidsebuurt (2010/163178)
d. Brief van wethouder Divenval van 26 april 2010 inzake Jongerencentrum

Prisma (2010/96779)
e. Brief van wethouder van Velzen van 29 april 2010 inzake stand van zaken

Prinsen Bolwerk 3 en Oudeweg 28 (2010/99474)
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