
Verzenddatum vrijdag 24 september 2010

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 30 september 2010

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Nieuwsbrief Milieudefenseie Haarlem augustus 2010 (per e-mail
toegezonden 1 september 2010)
b. Magazine van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties “Nationale Veiligheid en crisisbeheersing”
c. Brief van de VNG van 1 september 2010 inzake bijeenkomst bestuurlijke

organisatie in Nederland op 22 september in Heemstede (naar cie Bestuur
op 2 september 2010, naar Raad 9 september 2010)

d. Vooraankondiging van gemeente Haarlemmermeer voor een
minisymposium over “Het perspectief van gemeenten in het lihct van
bezuinigingen, schaalvergroting en participatie van burgers” op 7 oktober
2010 (toegezonden aan Raad 9 september 2010)

e. Uitnodiging van de gemeente Bloemendaal voor de afscheidsdienst van
heer H. Pieterson op 4 september 2010

f. Uitnodiging van KLM en Schipholgroep voor een informatieve bijeenkomst
op 18 oktober van 14.00 tot 18.00 uur op Schiphol Oost (toegezonden aan
Raad 9 september 2010)

g. Nieuwsbrief 7 van Ypsilon
h. Persbericht van GGD Kennemerland inzake “sportieve start van project

Groep 6 on the move en Schoon on te move” (per e-mail toegezonden aan
Raad 8 september 2010)

i. Rapport “Helder handhaven” incl. handhavingswijzer van de Nationale
Ombudsman d.d. 14 september 2010

j. Uitnodiging van de Vereniging voor Klachtrecht voor een congres “Visies
op Klachtrecht” op 10 november 2010

k. Uitnodiging van de Bomenstichting voor een congres op 2 december 2010
in Velp “Bouwstenen gemeentelijk groenbeleid” (toegezonden aan
fractiekamers 13 september 2010

l. Brief van Halt Kennemerland van 10 september 2010 inzake activiteiten
Halt, inclusief jaarbericht 2009)

m. Nieuwsbrief september 2010 van Wijk Heiliglanden-De Kamp
n. Mededeling van de Raad van State van 7 september 2010 inzake wijziging

behandelingsnummer bestemmingsplan Land in Zicht (2010/329275)
o. Metropool Journaal Amsterdam van september 2010 (verspreid 10

september 2010)
p. Uitnodiging van de Provincie Noord-Holland voor een themabijeenkomst

“Van Mainport tot Metropool” op 30 september 2010 in Raddisson BLU
Hotel Schiphol-Rijk (toegezonden 20 september 2010)

q. Nieuwsbrief september 2010 van Instituut voor Publiek an Politiek
r. Jaarplan 2011 van de Inspectie Werk en Inkomen van het Ministerie van

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Raadsstuk



II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies
a. Conceptbegroting 2011 Paswerk

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van Vereniging Nieuwe Gracht en omgeving van 30 augustus 2010

inzake Herinrichting Jansbrug (per e-mail toegezonden 1 sept.
2010)(2010/323569)

b. Brief van de Raad van State van 27 augustus 2010 inzake beroepschrift
tegen bestemmingsplan De Krim (2010/320363

c. Brief van PIM landschapsarchitectuur van 25 augustus 2010 inzake
positieve zienswijze kunstwerk “Het Been” op het St. Jorisveld,
Ripperdaterrein (2010/321754)

d. Brief van de Raad van State van 31 augustus 2010 inzake beroepschrift
tegen bestemmingsplan Indischebuurt Zuid en Transvaalbuurt
(2010/322164)

e. Zienswijze van ir. F.B. Huis in ’t Veld e.a. van 28 augustus 2010 inzake
kunstwerk “Het Been” op het St. Jorisveld; Ripperdaterrein

f. Brief van Recreatieschap Spaarnwoude van 9 september 2010 inzaqke
ontwikkeling Fort benoorden Spaarndam en munitiebos (2010/334360)(per
e-mail toegezonden 10 september 2010)

g. Brief van de Raad van State van 13 september 2010 inzake
bestemmingsplan Houtplein/Wagemakerslaan/Verzoek om voorlopige
voorziening (2010/334285)

h. Brief van mw. Ots van 11 september 2010 inzake uitsluiten van de
toegankelijkheid van het stadhuis voor gehandicapten (2010/334358)

i. Brief van de Raad van State van 14 september 2010 inzake beroepschrift
tegen bestemmingsplan Leidsebuurt (2010/335448)

j. Brief van mw. Botschuijver, mw. Evers en mw. Visser van 12 september
2010 inzake aanbieding percelen in Leidsebuurt door gemeente
(2010/336146)

k. Brief van LOGA van 15 september 2010 inzake uitsluiting CAR-UWO
voor publieke ambulancediensten

l. Brief van de Raad van State van 6 september 2010 inzake bestemmingsplan
Land in Zicht (2010/327366)

m. Brief van de Raad van State van 7 september 2010 inzake bestemmingsplan
Hekslootgebied/Spaarndam (2010/330178)

n. Brief van de Raad van State van 6 september 2010 inzake beroepschrift
tegen bestemmingsplan Leidsebuurt (2010/291804)

o. Uitnodiging door de Raad van State van 8 september voor de zitting over
bestemmingsplan Houtplein Wagenmakerslaan/verzoek om voorlopige
voorziening op 22 september 2010 (2010/330891)

p. Brief van M. Boterenbrood en A. Wiecherink van 2 september 2010 inzake
positief advies voor het plaatsen van het beeld van Henk Visch op het
Ripperdaterrein (2010/330968)

q. Brief van LOGA van 9 september 2010 inzake inwerkingtreding Besuit
personeel veiligheidsregio’s (2010/333068)
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r. Brief van LOGA van 9 september 2010 inzake wijziging CAR n.a.v.
ingangsdsatum pensioen (2010/333038)

s. Brief van de Raad van State van 13 september 2010 inzake
bestemmingsplan Land in Zicht (2010/334335)

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 de CDA-fractie van 2 juni 2010 inzake nota gemeentelijk sexueel
diversiteitsbeleid (2010/131388)
b. van de SP-fractie van 15 juni 2010 inzake aanleg Zuidtangent-traject van het
Delftplein te Haarlem naar IJmuiden (2010/158890)
c. van de VVD-fractie van 14 september 2010 inzake schildering Lange Brug
met Mutare ontwerp (2010/304706)
d. van de OPH-fractie van 14 september 2010 inzake inbraakplaag
Slachthuisbuurt (2010/308923)
e. van de GLH-fractie van 14 september 2010 inzake Platanen Botermarkt
(2010/331026)

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

a. E-mail van mw. Reitzema van 31 augustus 2010 inzake meedoen aan
promotour EJV 2011

b. E-mail van heer Smulders aan heer Bulthuis inzake parkeren Vokstuinen
023 Oost

c. Brief van het college van B&W van 6 september 2010 aan
commissieBestuur inzake Programmabegroting 2011-2015 (2010/325401),
inclusief aanbiedingsbrief van de Griffie van 9 september 2010 aan de Raad
(uitgereikt in de raadsvergadering van 9 september 2010)

d. Brief van het college van B&W van 15 september 2010 aan de leden van de
gemeenteraad inzake Programmabegroting 2011-2015 (verzonden 16
september 2010)

e. Kopie van brief van het college van B&W van 14 september 2010 aan
Heemschut commissie Noord-Holland inzake Landal Greenparks en
Munitiecomplex nabij Spaarndam (2010/276500)
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