
Verzenddatum vrijdag 2011

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 31 maart 2011

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Wijkraadkrantje Europakoerier van wijkraad Europawijk maart 2011.
b. Publicatie VNG Trendlezing 28 februari 2011.
c. Magazine nr.7 maart 2011 van Nationale Parken.
d. Beantwoording aan de heer Hylkema 3 maart 2011 van Wijkzaken inzake

samenwerking in het exploiteren van openbare parkeergarages
(2011/14030)

e. Nieuwsbrief VMBO vernieuwt maart 2011
f. Jaarverslag gemeenteraad Den Haag 2010
g. Verslag van de Nationale ombudsman over 2010
h. Beantwoording 15 maart 2011 aan de heer Van den Berg inzake Klinkers

Boekenrodestraat (2011/58894)

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 Raad van State 2 maart 2011 inzake bestemmingsplan

Schalkwijkerweg (2011/51296)
b. Brief van SoZaWe-raad Haarlem 25 februari 2011 inzake ongevraagd

advies over het verminderen/stopzetten van de subsidie aan het P.M.O.
(2011/50348)

c. Brief van bewoners serviceflat Kinheim Zandvoorterallee 2 maart 2011
inzake sloop kantoorgebouw “de Houthof” (2011/52649)

d. Brief VNG 3 maart 2011 inzake stand van zaken vorming regionale
uitvoeringsdiensten (2011/55187)

e. Brief van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 3 maart 2011
inzake verzamelbrief februari 2011 (2011/54424)

f. Brief van vereniging serviceflat Kinheim 4 maart 2011 inzake ruimtelijke
randvoorwaarden herontwikkeling Houthof 2011 (2011/55330)

g. Brief van L.A. van den Berg 7 maart 2011 inzake Klinkers
Boekenrodestraat (2011/54926) + beantwoording van wethouder Van
Doorn 15 maart 2011 aan de heer Van den Berg inzake Klinkers
Boekenrodestraat (2011/58894)

h. Email Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten 8 maart 2011 inzake
openstelling vacatures in bestuur en commissies VNG (2011/55328)

i. Brief van Huiskamer voor vluchtelingen en Nederlanders 10 maart 2011
inzake bezuinigingen (2011/65861)

j. Brief en rapport van Inspectie Werk en Inkomen 8 maart 2011 inzake
Rapport Balans in dienstverlening (2011/58207)
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k. Circulaire van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8
maart 2011 inzake werkkostenregeling Appa, uitbreiding
samenloopartikel, vervallen gratificaties en aanpassing procedure bij ziekte
burgemeesters (2011/58803)

l. Brief van VNG 3 maart 2011 inzake stand van zaken vorming regionale
uitvoeringsdiensten (2011/55187) (zie d.)

m. Circulaire van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 3
maart 2011 inzake gemeentefonds (2011/57067)

n. Brief van Raad van State 9 maart 2011 inzake bestemmingsplan Haarlem
Zuid (2011/57039)

o. Brief RKC d.d. 11 maart 2011 inzake advies m.b.t. Motie Heemstede over
rekenkameronderzoek VRK (2011/56980)

p. Brief VNG 15 maart 2011 inzake nagekomen vacature commissie Werk &
Inkomen (2011/60498)

q. Brief VNG 7 maart 2011 inzake Prijs der Gemeenten 2011 (2011/56684)

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
Brief van Spaarnwoude 17 maart 2011 inzake Nieuwe Algemene Verordening
Recreatieschap Spaarnwoude, verklaring van geen bezwaar (2011/64783)

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de
beantwoording van vragen:
a. Beantw. d.d. 1 maart 2011 CDA inzake Unilocatie (2011/19396)
b. Beantwoording d.d 1 maart 2011 Actiepartij inzake het beleid rond

(langdurig) daklozen, woningtoewijzing en opvang.
c. Beantwoording d.d. 15 maart 2011 D66 inzake Politiesterkte
d. Beantwoording d.d. 15 maart 2011 PvdA inzake Huisuitzettingsbeleid
e. Beantwoording d.d. 15 maart PvdA inzake eenrichtingsverkeer Vogelbuurt
f. Beantwoording d.d. 8 maart D66 inzake Haarlemse Overheids NV’s

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Van der Hoek 1 maart 2011 inzake voortgang

unilocatie (2011/48000)
b. Brief van wethouder Van Doorn 18 maart 2011 inzake stand van zaken

werkzaamheden Reinaldapark (2011/63421) incl. bijlage (2011/46446)

VIII Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van een commissie ter
Afdoening:

a. Brief van heer J. de Ridder van 22 maart 2011 inzake klokkenluiders
(afdoening door cie Bestuur)
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b. Circulaire van Ministerie van Binnenlandse Zaken van 14 maart 2011
inzake evaluatie verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders
(afdoening door cie Bestuur)
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