
Verzenddatum vrijdag 2012

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 19 april 2012

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Jaarverslag 2011 van de Unie Van Vrijwillgers, afdeling Haarlem & `

omstreken (2012/122344)
b. Brief van de Nationale ombudsman d.d. 20 maart 2012 inzake een

vertrouwde overheid 2011; samenvatting van het verslag van de Nationale
ombudsman over 2011.

c. Magazine van vluchtelingenwerk lente 2012
d. Jaarverslag 2011 van VAC Haarlem; adviescommissie voor de woningbouw

en woonomgeving.
e. Toelichting raadsinformatiebijeenkomst 19 maart 2012 inzake

veiligheidsregio Kennemerland; bedrijfsvoering op orde.
f. Krant van de veiligheidsregio maart 2012
g. Stivas magazine nr.14 maart 2012
h. Motie gemeente Wierden d.d. 2 april 2012 inzake dierenpolitie
i. Brief van inspectie Openbare Orde en Veiligheid d.d. 2 april 2012 en

rapport onderzoek in de veiligheidsregio’s naar de toepassing van artikel
31 Wvr

j. Brief + boekje van de onderwijsraad d.d. 5 april 2012 inzake advies artikel
23 Grondwet in maatschappelijk perspectief en jaarboekje 2011 ‘vrijheid
maakt het verschil’

k. Jaarverslag 2011 van natuur- en milieu educatie Ter Kleef
l. Mail van de heer Rijbroek d.d. 30 maart 2012

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 d.d. 20 maart 2012 van ondernemingsraad Paswerk inzake brief

Vereniging Noord-Hollandse Ondernemingsraden WSW-bedrijven
(2012/124245)

b. Mail van de heer Vooges namens wijkraad Sportheldenbuurt d.d. 3 april
2012 inzake unilocatie (2012/147571)

c. Brief van Netwerk Verloskundigen Midden-Kennemerland d.d. 29 maart
2012 inzake voorgenomen concentratie acute verloskundige zorg
ziekenhuizen RKZ en MCA (2012/143115)

d. Brief van gebroeders Jonker d.d. 6 april 2012 inzake verzoek opheldering
verbod straatmuziek op 14/10/2011 (2012/154343)

e. Brief van bewonersvereniging Spoorwegkwartier d.d. XX april 2012 inzake
reconstructie Julianalaan (2012/150228 )
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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 de CDA-fractie d.d. 27 maart 2012 inzake herinrichting Houtplein

(2012/87020)
b.

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van B&W d.d. 28 maart 2012 inzake Waarderbrug (2012/136159)
b. Brief van representatie en internationale relaties d.d. 22 maart 2012 inzake

AANGEPAST programma Bloemencorso 2012
c. Brief van wethouder Jan Nieuwenburg d.d. 27 maart 2012 inzake de

uitgangspunten Paswerk (2012/132932)
d. Brief van B&W d.d. 28 maart 2012 inzake opheffen geheimhouding over

besluiten eerste halfjaar 2011 (2012/102474)

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

a. Brief van de RKC van 21 maart en rapport RKC-onderzoek naar de Wet
Maatschappelijke ondersteuning in Haarlem 2012/83057 (rapport per e-
mail toegezonden 23 maart)

b. Jaarverslag 2011 en Jaarplan 2012 RKC (reeds in uw bezit)
c. Brief van de RKC van 3 april 2012 en rapport RKC-onderzoek naar de

ontwikkeling van Centra Jeugd en Gezin in Haarlem (rapport verzonden
via postbakjes 5 april jl) (2011/446845)
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