
Verzenddatum vrijdag 4 maart 2011

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 10 maart 2011

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Boekje “De onbeholpen samenleving” van Menno Hurenkamp en Evelien

Tonkens van Amsterdam University Press.
b. Folder Focus conferences inzake 4 eendaagse seminars.
c. Recreatiemonitor “ontspannen dicht bij huis” van het recreatieschap

Spaarwoude.
d. Email van de heer Rijbroek 25 februari 2011 inzake Communicatie beter:

Gemeente Haarlem:Brand Westelijk havengebied.
e. Nieuwsbrief Scouting Nederland februari 2011.
f. Programmarapportage van Inspectie Werk en Inkomen inzake de burger

bediend in 2010.
g. Magazine van Ministerie van Veiligheid en Justitie januari/februari 2011

inzake Nationale veiligheid en crisisbeheersing.
h. Krant “De veiligheidsregio” van het veiligheidsberaad nr.8 februari 2011.
i. Verslag van bijeenkomst Abvakabo en actiegroep “wij zijn de thuiszorg”

van 28 februari 2011 inzake Zorggroep VIVA.
j. Beantwoording namens B&W aan de heer Krijger 1 februari 2011 inzake

overlast hondenpoep.
k. Beantwoording namens B&W aan de heer Lems 31 januari 2011 inzake

verkeerssituatie Eerste Emmastraat – Tempelierstraat.
l. Brief rekenkamercommissie 16 februari 2011 inzake Strategienota RKC

2010-2014 (2011/32545)
m. Brief rekenkamercommissie van 16 februari 2011 inzake RKC jaarverslag

2010 / Jaarplan 2011 (2011/32559)

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 Centrummanagement Groep Haarlem 11 januari 2011 inzake

Kermis op de Grote Markt (2011/51320)
b. *** vervallen ***
c. *** vervallen ***
d. Email Stichting Drugsbeleid 7 februari 2011 inzake einde aan de

drugsoorlog. (2011/32494)
e. Brief van Raad van State 7 februari 2011 inzake bestemmingsplan

Leidsebuurt (2011/32504)
f. *** vervallen ***
g. Brief van Raad van State 31 januari 2011 inzake bp Indischebuurt Zuid en

Transvaalbuurt. (2011/26962)

Raadsstuk
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http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B5FAAEE0-8DDE-47F7-842D-879FC6DE8161
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h. Brief van wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving 16 februari 2011 inzake
RIBW Papentorenvest / Scheepmakersdijk (2011/42127).

i. Brief van VNG 10 februari 2011 inzake bedragen leerlingenvervoer
(2011/40978)

j. Email van mevrouw Lolis 7 februari 2011 inzake inspreektekst “verkorte
estafette” cie samenleving van 3 februari 2011 (2011/27997)

k. Inspreektekst van mevrouw Lolis van vergadering cie Samenleving 27
januari 2011 (2011/27997)

l. Brief en email van mevrouw Biswane van 9 en 10 februari 2011 inzake
diefstal auto.

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. Beantw. art 38 1 februari 2011 CDA inzake spreiding handhaving over

Haarlem (2010/425883)
b. Beantw. art.38 15 februari 2011 Actiepartij inzake willekeur bij Haarlemse

Popronde (2010/394526)
c. Beantw. art.38 22 februari 2011 Actiepartij inzake asbest in

wooncomplexen met name Spaarne 49 (2011/19432)
d. Beantw. art.38 22 februari 2011 PvdA inzake antikraak (2010/408165)
e. Tussenbericht art.38 1 februari 2011 Trots inzake ophalen huisvuil en email

van 28 februari 2011 van Frank Corvers in vervolg hierop

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Nieuwenburg 9 februari 2011 inzake startnotitie

Woonvisie Haarlem 2012-2016 (2011/33556)
b. Brief van wethouder Nieuwenburg 8 februari 2011 inzake planning

ontwikkeling nieuw participatiebeleid/stand van zaken afbouw
ID/WIWloonkostensubsidie (2011/32695)

c. Brief van wethouder Van der Hoek 2 februari 2011 inzake toegankelijkheid
voor gehandicapten bij particuliere gebouwen (2011/27677)

VIII Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van een commissie ter
afdoening.
a. Brief van gemeenteraad Heemstede 3 februari 2011 inzake motie “verzoek

aan rekenkamer onderzoek VRK” tbv de Rekenkamercommissie.
(2011/30456)
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