
Verzenddatum vrijdag 4 februari 2011

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 10 februari 2011

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Folder Architectuur Lokaal winter 2011 # 77
b. Rapportage Participatie in crisistijd van de Inspectie Werk en Inkomen, 5

januari 2011
c. Boekje Uitgebreid Onderwijs van de onderwijsraad, december 2010.
d. Brief van VNG d.d. 14 januari 2011 + handreiking lokale rekenkamer en

rekenkamerfunctie.
e. Brief gemeente Etten-Leur d.d. 4 januari 2011 inzake motie gemeenteraad

Etten-Leur 13-12-2010 + email 7 januari 2011 van C Martens

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 P1 d.d. 19 januari 2011 inzake Samenwerking (2011/14030)
b. Brief van LOGA d.d. 19 januari 2011 inzake Aanpassing

verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren (2011/17888)
c. Brief van LOGA d.d. 19 januari 2011 inzake Vrijwillige brandweer en

politieke ambtsdragers onder de werkkostenregeling (2010/17867)
d. Email van A.E. Zuurendonk – Poelgeest 10 januari 2011 inzake AH Vos

zondag open. (2011/5622)
e. Brief T.F. Krijger 6 januari 2011 inzake hondenpoep overlast

Asterstraat/Wintertuinplein (2011/7043)
f. Brief van VNG 4 januari 2011 inzake Ledenraadpleging

arbeidsvoorwaardennota cao Wsw (2011/4634)
g. Email Ellen van Dam 4 januari 2011 inzake zondag en vuil + reactie

Mirjam Otten (Trots) en reactie E. Turan (2011/5619)
h. Rapport Armoedebestrijding van Inspectie Werk en Inkomen 3 januari 2011

+ persbericht 14 december 2010 (2011/4767)
i. Brief Raad van State van 27 januari 2011 inzake beëindiging uitspraak

bestemmingsplan De Krim (2010/374781)
j. vervallen
k. Brief Cobraspen 20 januari 2011 inzake Slachthuisbuurt (digitaal verzonden

+ uitgedeeld in vergadering 20 januari jl.).(2011/28785)
l. Brief Cobraspen 20 januari 2011 inzake Fonteinlaan (Koninginnebuurt)

(digitaal verzonden + uitgedeeld in vergadering van 20 januari
2011)(2011/28787)

m. Brief van VROM-inspectie d.d. 6 januari 2011 inzake reactie op
aangeleverde informatie in het kader van de quick scan uitvoering
asbesttaken (2011/5637)
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n. Brief leerlingenraad Sint Bavo school d.d. 25 januari 2011 inzake verzoek
om prullenbakken op het schoolplein. (2011/19371)

o. Brief van Sportvereniging Olympia Haarlem d.d. 26 januari 2011 inzake
verzoek om herziening van afwijzing subsidienaanvraag (2010/422417)
voor de aanschaf van drie dartbanen (2011/19642)

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 CDA van 18 januari 2011 inzake opname bestaande bouwwerken in
bestemmingsplannen (2011/2195)

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

a. Brief van wethouder Van der Hoek van 18 januari 2011 inzake stand van
zaken levering huishoudelijke hulp door ViVa! Zorggroep (2011/606) (per
e-mail toegezonden 19 januari 2011)

b. Brief van wethouder Van Doorn van 24 januari 2011 inzake Stand van
zaken Stationsplein (2011/11460) (per email toegezonden 25 januari 2011)

c. Brief van wethouder Cassee van 20 januari 2011 inzake nadere informatie
bestemmingsplan Koninginnebuurt (2011/13970) (per email toegezonden
20 januari 2011)

d. Brief van college B&W van 17 januari 2011 inzake reacties/aanvullingen
op Termijnagenda (2011/11019) (18 januari 2011 met spreektijdenbrief
uitgereikt)
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