
Verzenddatum vrijdag 12 oktober 2007

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 25 oktober 2007

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van VNG d.d. 21 september 2007 inzake studiereizen

servicebureau Europa
b. Nieuwsbrief Crisisbeheersing nr. 9, september 2007
c. Wijkkrant Ramplaankwartier nr. 4, oktober 2007
d. Uitnodiging van Kamerkoor Doulce Mémoire inzake concert op 28

oktober a.s. (Uitnodiging is 4/10 verspreid aan fractievoorzitters)
e. Uitnodiging conferentie’Veiligheid van mensen met een beperking bij 
rampen’ op 16 november 2007 (Uitnodiging is 4/10 verspreid aan
fractievoorzitters)

f. Brief van de Rekenkamercommissie d.d. 8 oktober 2007 aan het
college van B&W van de gemeente Haarlem inzake wijkraden (kopie
is verspreid aan de raad op 8 oktober ‘07)

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies+
a. Brief van Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland d.d. 26

september 2007 inzake Conceptbegroting 2008 Paswerk (stuk nr.
114/Van der Molen)

III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van Paul van Vliet d.d. 20 september 2007 inzake project ‘klein 
theater’(stuk nr. 108/Van Velzen)

b. Brief van W.J. Plantje d.d. 25 september 2007 inzake gratis aanbieden
schilderijen (stuk nr. 109)

c. Brief van Wijkcommissie Scheepsmakersdijk e.o. d.d. 26 september
2007 inzake overlast tijdelijke bewoners panden Harmenjansweg 63
en 67 (stuk nr. 110/Nieuwenburg)

d. Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 3 oktober 2007 inzake financiële
positie gemeente Haarlem (stuk nr. 111/Van Velzen)

e. Brief van de Fietsersbond d.d. 28 september 2007 inzake Lange en
Zware Vrachtauto’s(stuk nr. 112/Divendal)

f. Brief van Schadeschap luchthaven Schiphol d.d. 3 oktober 2007
inzake wijziging Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap
luchthaven Schiphol (stuk nr. 113)

g. Brief van Rechtbank Haarlem d.d. 9 oktober 2007 inzake het beroep
van het bestuur van de Haarlemse Jachtclub (stuk nr. 115)

IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de burgemeester
ter afdoening
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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. Dhrn Hiltemann en Elbers inzake asbest schoolcomplex Berlagelaan

(Gedrukt stuk nr. 293/Nieuwenburg)
b. Dhr. Fritz inzake klushuisen (Gedrukt stuk nr. 298/ Nieuwenburg)
c. Dhr. Pen inzake meeuwenoverlast (Gedrukt stuk nr. 299/ Divendal)
d. Dhr. Pen en mw. Keesstra inzake zorgen om eerwraak (Gedrukt stuk

nr. 300/Schneiders)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders
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