
Verzenddatum vrijdag 2010

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 20 januari 2011

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van de Kamer van Koophandel van 7 december 2010 inzake
bijeenkomst van de regiogemeenten op 10 december 2010 over verbeteren
bereikbaarheid
b. Diverse e-mails van heer Rijbroek
c. Rapport Maatwerk bij Meervoudigheid van de Inspectie Werk en Inkomen

(2010/410815)
d. Advies Verzelfstandiging in het onderwijs II van de Onderwijsraad van

december 2010
e. “Raadsledennieuws” december 2010 (2 exemplaren per fractiekamer)
f. Stivasmagazine, oktober 2010 van Stichting ter verbetering van de

agrarische structuur
g. Stivasmagazine, december 2010 van Stichting ter verbetering van de

agrarische structuur
h. Brief en folder van Stivas structuuronderzoek Noord-Holland
i. Geboortekaartje van Suresh de Graaf, zoon van Artie Ramsodit
j. Bericht van het Actieprogramma Lokaal Bestuur inzake de voortzetting van

het programma na 2010.
k. Bijlage Brochure workshopprogramma Kennis & Kunde voor

gemeenteraden van Actie Programma Lokaal Bestuur 4 januari 2011
(brochure verspreid onder fracties 5 januari 2011)

l. Begeleidend schrijven d.d. 4 januari 2011 bij kalender “Taal begint lokaal”
van stichting Lezen & Schrijven (Kalenders uitgedeeld middels postbakjes
Raad 5 januari 2011)

m. Uitnodiging symposium inzake bouwhistorisch onderzoek werkt, van
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Min.v. OC&W16 februari 2011.

n. Brochure en begeleidend schrijven d.d. 21 december 2010 van Ministerie
van Binnenlandse Zaken inzake sollicitatieplicht en outplacement voor
politieke ambtsdragers

o. Brochure en begeleidend schrijven december 2010 van de onderwijsraad
inzake: advies een onderwijsprogramma met maatschappelijke voorhoedes

p. Motie “eerst infrastructurele oplossingen, dan pas bouwen”

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. E-mail de familie Spanjer van 12 december 2010 inzake herinrichting

Julianalaan e.o. (2010/410411)

Raadsstuk
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b. Brief van H.A. Wijkhuizen d.d. 19 november 2010 inzake digitaal parkeren
(2010/415874)

c. Brief van VNG van 8 december 2010 inzake handleiding opgraven en
ruimen (2010/419274)

d. Brief van VNG van 16 december 2010 inzake nieuwe modelverordening
Wmo (2010/421992)

e. Brief van de Provincie Noord-Holland van 14 december 2010 inzake het
niet onder preventief toezicht plaatsen van de gemeente voor
begrotingsjaar 2011 (2010/422879)

f. Brief van de Raad van State van 30 december 2010 inzake
bestemmingsplan Leidsebuurt (2010/335448)

g. Brief Ministerie van SoZaWe 22 december 2010 inzake verzamelbrief
december 2010 ivm relevante ontwikkelingen op het terrein van werk en
inkomen. (2010/429238)

h. Brief van Ernst & Young d.d. 22 december 2010 inzake assurance-rapport
en rapport bevindingen bij de heziene SISA-verantwoording 2009
regelingen 55 en 82 van de gemeente Haarlem. (2010/428705)

i. Brief van H.M.A. Beij-Nitz d.d. 1 december 2010 inzake digitale
parkeerschijf.(2010/412115)

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. 21 december 2010 inzake uitvoeringsplan huisvesting
onderwijs (2010/353164)

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

a. Brief van wethouder Van Doorn van 1 december 2010 inzake digitale
bezoekersparkeervergunning (2010/406282)

b. Brief van wethouder Van Doorn van 14 december 2010 inzake uitstel
invoering digitale bezoekerspas (2010/417525)

c. Brief van het college van B&W aan de raad van 7 december 2010 inzake
amendement 14.14 “motie handhaving” van 28 januari 2010 aangaande
handhaving bestemmingsplannen naar aanleiding van bestemmingsplan
Schalkwijkerweg (2010-)

d. Kopie van brief van afd. Jeugd, Onderwijs en Sport van 23 december 2010
aan St. Topsport Kennemerland inzake beëindiging subsidie t.b.v.
ondersteuning topsportbeoefening/-talentontwikkeling (2010/380296)

e. Brief van het college van B & W aan de raad van 23 december 2010 inzake
tussenstand bezuinigingen en proces tot aan de kadernota 2011 (2010/-
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115-3

)(Per e-mail op 27 december en op papier 28 december aan alle
(schaduw)raadsleden toegezonden t.b.v. cie Bestuur van 6 januari 2011)

f. Brief van wethouder Cassee aan de raad d.d. 14 december 2010 inzake
bestemmingsplan slachthuisbuurt Zuidstrook (2010/416830)

g. Brief van het college van B&W aan de raad d.d. 15 december 2010 inzake
tarieven parkeerregulering 2011 (2010- )

h. Brief van het college van B&W aan de raad d.d. 15 december 2010 inzake
extra bezuinigingen 2011-2010 (amendement 77) (2010/398735)
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