
  

  

 

Verzenddatum vrijdag 20 sept 2013 
   

Onderwerp  Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag  26 september 2013 

 

  

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a. Brief namens B&W aan bewoners Waarderhaven d.d. 15 augustus 2013 

   inzake vaststellingsovereenkomsten Waarderhaven (2013/321871)  

 b. Brief namens B&W aan bewoners Waarderhaven d.d 5 september 2013  

  inzake stopzetten project ‘naar een brandveiliger Waarderhaven’ 

   (2013/360223) 

 c. Brief van VNG d.d. 29 augustus 2013 inzake ambassadeurs van 

   gemeentelijke samenwerking 

 d. Brief van VNG d.d. 4 september 2013 inzake visitatiecommissie 

       samenwerking in de waterketen 

 e. Begroting Paswerk 2014 (2013/377817) 

  

 

  

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. *VERVALLEN* 

b. Brief van Spaarnesant d.d. 27 augustus 2013 inzake statutenwijziging 

Stichting Spaarnesant (2013/354907) 

c. Brief van ViVA Zorggroep d.d. 4 september 2013 inzake overgang AWBZ-

taken naar gemeenten in samenwerking met relevante partijen 

(2013/363582) 

d. Brief van VNG d.d. 3 september 2013 inzake raamoverenkomst 

Verpakkingen: uitkering zwerfafvalvergoeding (2013/361807) 

e. Brief van VNG d.d. 21 augustus 2013 inzake ondersteuning beschikbaar 

voor opstellen transitiearrangementen jeugd (2013/340284) 

f. Brief van de heer Beij d.d. 26 augustus 2013 inzake verzoek 

bestemmingsplanherziening en nemen voorbereidingsbesluit 

(2013/350559) 

g. Brief Raad van State d.d. 18 september 2013 inzake Bp. Nieuwstad 

(2013/382341) 

 

 

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester ter 

afdoening 

 

 

 

Lijst ingekomen stukken 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6E173CE3-28A1-4702-8D6D-838F69CB3125
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6E173CE3-28A1-4702-8D6D-838F69CB3125
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=97AD2A82-CC41-42E4-9617-B8A2B3DD675D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=97AD2A82-CC41-42E4-9617-B8A2B3DD675D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7B0C9B47-5C61-4839-97BE-437C4C590E44
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7B0C9B47-5C61-4839-97BE-437C4C590E44
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3D2670BB-515A-46B4-A5E7-EFB82F9C8C0C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3D2670BB-515A-46B4-A5E7-EFB82F9C8C0C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3268C14D-9663-4441-9E9F-4EC72D0C64A0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3268C14D-9663-4441-9E9F-4EC72D0C64A0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=59CE6260-B2B7-4202-90F7-4689C44B1959


 

 

 

 

 

 

 

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. Groen Links d.d. 3 september 2013 inzake voorzieningen voor de 

bereikbaarheid van Haarlem (2013/247760) 

b. PvdA d.d. 3 september 2013 inzake ondergrondse afvalbakken 

(2013/282854) 

c. PvdA d.d 5 september 2013 inzake “nieuwe armen op zoek naar hulp” 

(2013/307074) 

 

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

burgemeester en wethouders: 

 a. Brief van wethouder Mulder d.d. 5 september 2013 inzake stand van zaken 

Reinaldapark in fases (2013/359273) 

b. Brief van wethouder Cassee d.d. 30 augustus 2013 inzake BP Schalkstad – 

flexibel bestemmen VNU kantoor (2013/354517) 

 

 

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

         Afdoening: 

        a. Brief van PWC d.d. 29 augustus 2013 inzake accountantscontrole 

 (2013/355424) in handen te stellen van auditcommissie 

b.  RKC rapport OVO/Dunamare; onderzoek verzelfstandiging (2013/277804) 

-  Ruimte voor Sturing,  

- bruidsschatregeling  

- Governance-structuur 

in handen te stellen van commissie Samenleving. 

 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6B1E4224-ADD6-46F8-B3B8-16E76B64A28F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6B1E4224-ADD6-46F8-B3B8-16E76B64A28F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D144994B-CBCB-4295-BD0A-4E3948314D88
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E168A1DA-1D87-4091-804A-7C81C893C86E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B0CA20E4-2D17-4E97-8CCC-A57D299E1034
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B0CA20E4-2D17-4E97-8CCC-A57D299E1034
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=51E30700-CFA8-43AE-888C-70BE4C7C2F4F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=51E30700-CFA8-43AE-888C-70BE4C7C2F4F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1AAB6A6D-8879-4B84-99A7-0B00EE817009
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4100933C-236E-472B-8FDF-5196447CE409

