
  

  

 
Verzenddatum vrijdag 14 december 2012 

   
Onderwerp  Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 20 december 2012 

 
  
I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a.  Brief van Humana d.d. 26 november 2012 inzake gedragen kleding. 
 b.  Circulaire ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 4 
   december 2012 inzake bezoldiging en ambtstoelage burgemeester, wedde 
   en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads-en 
   commissieleden (2012/479413) 
 c.  Brief van wethouder Van Doorn aan het Bestuur Recreatieschap 
   Spaarnwoude d.d. 6 december 2012 inzake financiële jaarstukken  

  (2012/269438) 
 d. Brief van wethouders van der Hoek en Nieuwenburg d.d. 12 december 2012 
   inzake Ansichtkaarten Samen voor elkaar (2012/474997) 
 
  

 
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 C. Spaargaren d.d. 23 november 2012 inzake weren van circussen 

met wilde dieren (2012/463785) 
b. Brief van S. Juffermans inzake ophokplaatsen (2012/461901) 
c. Email H. Prins d.d. 24 november 2012 inzake boombehoud en procedure 

kapvergunningen (2012/463282) 
d. Brief van Halt Kennemerland d.d. 30 november 2012 inzake samengaan 

Halt (2012/474516) 
e. Brief CAK d.d. 11 december 2012 inzake bevestiging parameters en/of 

uurtarieven (2012/483046) 
f. Brief van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 10 december 

2012 inzake aangenomen motie over achterstand jongeren (2012/481295) 
 
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.  
 

 

Raadsstuk 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E4537BC3-D95D-49DA-9CAF-4C872AD4A742
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E4537BC3-D95D-49DA-9CAF-4C872AD4A742
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F42A5DBD-2140-4AA2-ACFA-FDD705973B40
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=00FB404E-5B28-474E-A10C-5062BB442232
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=00FB404E-5B28-474E-A10C-5062BB442232
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0F50D42D-434E-4649-85F5-E3C249E2BD88
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0F50D42D-434E-4649-85F5-E3C249E2BD88
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9E38D141-0176-46DA-B067-AAF1A8BA5939
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9E38D141-0176-46DA-B067-AAF1A8BA5939
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C5F5FBA8-578B-4EED-8BDE-19673E5659CA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C5F5FBA8-578B-4EED-8BDE-19673E5659CA


 
 

 
 
 
 
 

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van 
burgemeester en wethouders: 
a. Brief van B&W d.d. 23 november 2012 inzake ontbinding  
 koopovereenkomst Vavaren, Zijlsingel 1 (2012/450491) (per email     
       toegezonden 26 nov) 
b. Brief van B&W d.d. 27 november 2012 inzake nieuwe locatie voor  
 Mooizooi (voormalig Puik Hergebruik) (2012/465100) (per email 
  toegezonden 29 nov) 
c. Brief van wethouder Cassee d.d. 4 december 2012 inzake voortgang  
  Professionalisering afd. Vastgoed (2012/462675) 
d. Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 4 december 2012 inzake toezicht 
  Ymere aangescherpt (2012/473442)  
 
 

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

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2260414B-6542-464A-A9AF-10D1846CEA06
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2260414B-6542-464A-A9AF-10D1846CEA06
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=77BF0299-668D-4989-8FB3-DD1F21655A41
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=77BF0299-668D-4989-8FB3-DD1F21655A41
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=02BC9C4C-9256-49C9-9460-FD0CE576E29B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=02BC9C4C-9256-49C9-9460-FD0CE576E29B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9B9A70D7-1345-4E2F-8490-F87742C9C0D2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9B9A70D7-1345-4E2F-8490-F87742C9C0D2

