
  

  

    
Verzenddatum  11 mei vrijdag 2012 

   
Onderwerp  Ingekomen stukken voor de vergadering van woensdag 16 mei 2012 

 
  
I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. E-mail van de VNG inzake ledenbrief van 4 april over ontwikkelingen 
  kwijtschelding gemeentelijke belastingen (per e-mail toegezonden 11 april) 

b. Verslag van 24 april 2012 Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg 
(WBO) Haarlem Noord/Spaarndam 

c. Brief van Stedenband Haarlem Mutare waarbij het jaarverslag 2011 wordt 
aangeboden (per e-mail toegezonden 16 april) 

d. Architectuur Lokaal “Bouwen op ambitie”en uitgave Lente 2012 
e. Motie van gemeenteraad van Drimmelen van 22 maart inzake uitstel 

herverdeling gemeentefonds 
f.  “Podium” Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam april 2012 (alle 

raadsleden een exemplaar) 
g. Motie van gemeente Baarle-Nassau inzake geen opslag van kernafval  
h. Publieksjaarverslag 2011 van de gemeente Groningen 
i. Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing van Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid april 2012-05-04 
 
 

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 Wouter van Vliet van 6 april 2012 inzake vandalisme & 

autobranden in Haarlem (2012/161860)) 
b. E-mail van K. Sweering en T. Stenfert Kroese (ontvangen via J.v.d. 

Manakker) inzake invoering betaald parkeren in parkeergarage 
Mariastichting (2012/155258) 

c. E-mail van L. Raves van 11 april “veel te raden rond de Waarderhaven” 
(2012/154692) 

d. Brief van D.A. Viëtor van 29 maart inzake spelen kinderen Dreefschool in 
het Frederikspark gedurende schooltijden (2012/157713) 

e. Brief van Stichting WEB van 12 april inzake OV-taxi/Biosgroep (per e-
mail toegezonden 12 april)(2012/157174) 

f. Brief van CNV Publieke Zaak van 11 april 2012 inzake ontwikkelingen 
rond de huishoudelijke verzorging in het kader van de Wmo 
(2012/159692)  

g. Brief van Stichting SBO-NH van 10 april waarin SBO-NH en de Regionale 
Sociale Agenda’s worden toegelicht (2012/167203) 

h. E-mail van M. Sukel van 19 april inzake alcoholcontrole Spoorwegstraat 
(2012/168516) 
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i. Brief van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland van 15 februari 2012 
inzake meldpunt Midden- en Oost-Europeanen (2012/80199) 

j. Brief van F. van der Mersch, voorzitter van het bestuur van de VvE Korte 
Spaarne 21 inzake ontwerpbestemmingsplan Burgwal (2012/170841) 

k. Brief van de Raad van State waarin wordt aangegeven dat een beroepschrift 
is binnengekomen van P.N. Wijn tegen het bestemmingsplan 
Frederikspark (2012/172293) 

l. Brief van H.J. van Weel inzake wethouder Van Doorn (2012/173354) 
m. Brief van wijkraad Heiliglanden- De Kamp d.d. 28 april 2012 inzake reactie 

op nota “concept-Parkeervisie Haarlem maart 2012” (2012/181317) 
n. Concept jaarverslag en concept jaarrekening 2011 van Paswerk d.d. 20 april 

2012 van werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (2012/174954) 
  
 

 
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 PvdA en VVD van 10 april 2012 inzake Spaarnelanden (per e-mail 

  toegezonden 16 april) (2012/90324) 
  b. van CDA van 24 april 2012 inzake artikel 213a onderzoek 
   afvalstoffenheffing (per e-mail toegezonden 25 april)(2012/130072) 
  c. van VVD van 24 april 2012 inzake Vliegverkeer boven Haarlem (per e-mail  
   toegezonden 25 april)(2012/131904)  

d. van VVD van 24 april 2012 inzake tijdelijke maatregelen 
Amsterdamsevaart (per e-mail toegezonden 1 mei)(2012/129685) 

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

burgemeester en wethouders: 
a. Brief van het college van B&W van 24 april 2012 inzake verzoek om 

verblijfsvergunning voor het gezin Zangojan (per e-mail toegezonden 25 
april) (2012/127493) 

b.  
 

VIII  Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van een commissie ter  
         Afdoening: 
  a. Aanbiedingsbrief RKC rapport De Prijs van Zijlpoort      
  b. RKC Rapport  De Prijs van Zijlpoort: Voorstel: agendering in Bestuur. 
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