
Verzenddatum 23 maart 2012

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 29 maart 2012

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van inspectie van het Onderwijs d.d. 1 maart 2012 inzake rapport

kwaliteit gemeentelijke toezicht kinderopvang digitaal beschikbaar
b. Brief en brochure van Raadslid.NU d.d. 17 februari 2012 inzake handreiking

voor het treffen van adequate maatregelen in geval van bedreigingen met
agressie en geweld tegen burgemeesters en wethouders.

c. Brief en brochure van VNG d.d. 28 februari 2012 inzake congres en
Algemene Ledenvergadering 2012.

d. Nieuwsbrief ProDemos maart 2012
e. Email van B&W van gemeente Langedijk d.d. 12 maart 2012 inzake oproep

ondersteuning motie veilige opvang jeugdige asielzoekers binnen de
gemeentegrenzen.

f. Email de heer Rijbroek d.d. 8 maart 2012 inzake SCP adviseert mensen met
IQ hoger dan 70 geen AWBZ-Zorg te geven.

g. Wijkkrant Scheepmakersdijk e.o. maart 2012
h. Facto Magazine nummer 3 maart 2012
i. Wijkkrant Willemien van de Koninginnebuurt maart 2012
j. Magazine Architectuur lokaal februari 2012
k. Nieuwsbrief scouting Nederland 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. Email van G.J. Verhaar d.d. 5 maart 2012 inzake parkeerprobleem

Reinaldahuis (2012/105403)
b. Brief van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake

Verzamelbrief aan gemeenten 2012 (2012/101903)
c. Brief van advocaten Wille Donker d.d. 1 maart 2012 inzake bezwaar

vaststelling verordening winkeltijden (2012/98788)
d. Brief van L.M. van der Sman d.d. 18 februari 2012 inzake bezwaar tegen

Verordening Winkeltijden Haarlem 2012 (2012/95615)
e. Email van W. Holthuizen d.d. 21 februari 2012 inzake fouten in

bestemmingsplan Frederikspark (2012/95953)
f. Brief van Köster advocaten d.d. 16 februari 2012 inzake bestemmingsplan

Frederikspark (2012/96002)
g. Email van J. Wijnberg namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging

Vrijbit d.d. 24 februari 2012 inzake het niet kunnen verwijderen
vingerafdrukken (2012/95717)
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h. Email J. Hooplot d.d. 12 maart 2012 inzake ongeluk Oudeweg
(2012/114503)

i. Email van St. vrienden van de Forten van Spaarndam d.d. 12 maart 2012
inzake second opinion verkeersonderzoek Fort Benoorden (2012/114334)

j. Brief van Meebeslissen.nl d.d. 6 maart 2012 inzake besluitvorming inzake
autoverkeer in twee richtingen over de Waarderbrug (2012/107488)

k. Brief van bewoners Jaagpad 65 tm 77 d.d. 4 maart 2012 inzake onzinnige
herprofilering zuidelijke toegang Jaagpad (2012/107042)

l. E-mail van de directie Recreatie Noord-Holland van 14 maart 2012 met
reactie op de e-mail van de St. Vrienden van de Forten van Spaarndam
(III-i) (2012/124145)

m. Brief van Provincie Noord-Holland inzake stand van zaken van het projeect
N206-A4 (Noordelijke Ontsluiting Greenport) (2012/122988)

n. Brief van bewoners Roomolen d.d. 23 februari 2012 inzake parkeerbeleid
Reinaldahuis (2012/117023)

o. Email van de heer Verbeem d.d. 14 maart 2012 inzake verkeerssituatie
Oudeweg (2012/119670)

p. Email d.d. 28 februari 2012 van de heer T. vd Reep secretaris Vereniging
Behoud de Polders inzake Vervolgstudie N206 - A4 (2012/127465)

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 Groen Links d.d. 28 februari 2012 inzake vliegverkeer boven Haarlem

en Spaarndam (2011/599120)
b. van Groen Links d.d. 6 maart 2012 inzake eventuele bijdrage aan

financiering door gemeente Haarlem aan N205-N206 (2012/38946)
c. van VVD dd.13 maart 2012 inzake regionaal mobiliteitsfonds (2012/99804)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief namens B&W d.d. 28 februari 2012 inzake financiële update

voorafgaand aan de Kadernota 2012 (2012/53580)
b. Brief van wethouder Van Doorn van 12 maart 2012 inzake Onderzoeksraad

voor de Veiligheid doet onderzoek naar veiligheid veerpunten op
gemeentelijk vaarwater (2012/100519)

c. Beantwoording motie “Bouwkosten zijn meer dan het bestek alleen”
(2012/82623)

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