
  

  

 
Verzenddatum vrijdag 1 juni 2012 

   
Onderwerp  Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 7 juni 2012 

 
  
I       Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 
 

a. Jaarverslag 2011 Griffie Gemeente Den Haag 
b. Rapport Cross Media Monitor Haarlem 2012 inzake creatieve industrie d.d. 

16 mei 2012 
c. Diverse stukken van Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG:  

 agenda algemene leden vergadering 6 juni a.s.; wijziging huishoudelijk 
 reglement openbaarmaking stemmingen ALV VNG; D66 Rotterdam 
 motie openbare stemming VNG; Notulen algemene ledenvergadering VNG 

8 juni 2011; Financieel jaarverslag 2011; Lokale agenda 2013; reactie 
evaluatie Rapport KING; bekendmaking kandidaten bestuurlijke organisatie 
VNG; Bijlage bij ledenbrief BB/U201200666; contributievoorstel 2013 

d. Pocketboekje SDU uitgevers HR Gemeente inzake De rechtspositie van 
gemeentelijke politieke ambtsdragers Raads- en commissieleden editie 
2012 

e. Uitgave van actie programma lokaal bestuur inzake Sociale Medis 
praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders 

f. Factomagazine mei 2012 nummer 5 
g. Wijkkrant Parkwijk/Zuiderpolder jaargang 20/mei 2012 
h. Overheidskrant april 2012 
i. Architectuur lokaal magazine 
 

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. Jaarrekening Noord-Hollands archief 2011 d.d. 9 mei 2012 (2012/195154)   
b. Ontwerpbegroting 2013 Noord-Hollands archief d.d. 7 mei 2012 

(2012/191334) 
c. Brief ProDemos d.d.23 april 2012 inzake Dag van de Democratie op locatie 

(2012/199295) 
d. Brief van wijkraad Welgelegen d.d. 16 april 2012 inzake Cocept 

Parkeervisie (2012/212610) 
e. Brief van drs. L.W. Verhoef d.d. 22 mei 2012 inzake jaarrekening 2011 van 

gemeente Haarlem (2012/211977) 
f. Brief van wijkraad Vijfhoek/Raaks/Doelen d.d. 14 mei 2012 inzake 

Concept-Parkeervisie (2012/206094) 
g. Brief provincie Noord-Holland d.d. 10 mei 2012 inzake toezending 

Koninklijk Besluit herbenoeming burgemeester (2012/200663) 
h. Brief van Hersteld Apostolische Zendingenkerk d.d. 9 mei 2012 inzake 

winkel openstelling zondagen (2012/195813) 
i. Twee Brieven van Raad van State d.d. 9 mei 2012 inzake Bp. 

Frederikspark/verzoek om voorlopige voorziening (2012/194957) en 
(2012/194974) 

 

Raadsstuk 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0273D164-AD30-4F07-A4E3-6177E71C37C8
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7BCC2679-9494-4BFF-83F3-640EE3F8A039
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=634DCBFB-019C-4342-AA9B-04F24B4B6E1A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8B27B800-F57A-4F5E-81D5-5065CAB0D66A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8B27B800-F57A-4F5E-81D5-5065CAB0D66A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D6A778E9-83B0-456B-B54B-BDE4AC9B0C32
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D6A778E9-83B0-456B-B54B-BDE4AC9B0C32
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F9478A6C-E6FD-4B2D-8D3C-90BFB37E4842
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F9478A6C-E6FD-4B2D-8D3C-90BFB37E4842
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3738A19C-1BB1-4F5B-A4DD-1601C1F67B24
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3738A19C-1BB1-4F5B-A4DD-1601C1F67B24
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=404AD716-A804-421F-8E9F-44C02D21FDA3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=404AD716-A804-421F-8E9F-44C02D21FDA3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CA1F5950-942E-43CC-9300-092DE382D92F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FAAE21FC-C7B5-42F8-8DE1-A453835D7105


 
 

 
 
 
 
 

j. Brief van Mw. Lacourt d.d. 7 mei 2012 inzake Concept-Parkeervisie 
(2012/193726) 

 
 
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 SP d.d. 8 mei 2012 inzake klachten aan- en afmelden bezoekers in  

   belanghebbendenparkeergebieden (2012/137963) 
 

 
VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van 

burgemeester en wethouders: 
a.   
 

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

a. Rapport + begeleidende brief RKC-onderzoek minimabeleid van de 
Gemeente Haarlem d.d. 21 mei 2012 (2012/195927) Advies: cie 
Samenleving. 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B6E07D4F-ABDA-4A94-91ED-46570DF73A6E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DA01F00E-FCF4-4729-A1C0-5D4B18E37829
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DA01F00E-FCF4-4729-A1C0-5D4B18E37829
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DA01F00E-FCF4-4729-A1C0-5D4B18E37829
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=12B3182F-5A03-4719-93B9-3B50D7E33856
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=12B3182F-5A03-4719-93B9-3B50D7E33856

