
Verzenddatum vrijdag 7 december 2007

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 13 december 2007

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van Stimulansz d.d. 23 november 2007 inzake kwaliteit in

Controle
b. Brief van VNG d.d. 29 november 2007 inzake publicatie ‘Leven in

Nederland’
c. Handtekeningenlijst inzake ‘Wij zeggen NEE tegen de uitbreiding van

belanghebbendeparkeren’ van de bewoners Zonnebloemstraat, Karel
van Manderstraat, Van Oosten de Bruijnstraat, Adriaan de
Jonghestraat en een deel van de Jan van Zurenstraat

d. Brief van Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf d.d. 22
november 2007 inzake gemeente en bestratingsbranche

e. Woordelijk verslag van het AO over de Krachtwijken
f. Brief van Stichting Bed & Breakfast Nederland d.d. 29 november

2007 inzake verzoeken voor het starten van een B&B-activiteit
g. Brief van T. van Hoeijen-Timmers d.d. 20 november 2007 inzake

beroep tegen het advies van de gemeente Haarlem inzake
fractieondersteuning

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 Stichting DOCK d.d. 3 december 2007 inzake stand van

zaken Prisma (stuk nr. 131/Van der Molen)
b. Brief van Partij voor de Dieren d.d. 18 november 2007 inzake

kerststallen met levende dieren (stuk nr. 132/Divendal)
c. Brief van Vereniging woonbootbewoners Spaarndamseweg/

Hekslootpolder d.d. 14 november 2007 inzake bezwaar herziening van
de bestemmingsplannen Uitbreidingsplan Noord wijziging 9a (stuk nr.
133/Nieuwenburg)

d. Brief van de rechtbank Haarlem d.d. 23 november 2007 inzake het
beroep van M.H. van Hoeijen-Timmers te Haarlem (stuk nr.
134/Schneiders)

e. Brief van N. Sweers d.d. 4 december 2007 inzake nieuwe beschoeiing
(stuk nr. 135/Divendal)

f. Brief van Comité Staak het Vuren d.d. 30 november 2007 inzake
campagne voor héél Afrika (stuk nr. 136)

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. De heer Vrugt inzake accommodatie hengelsport

(Gedrukt stuk nr. 248/Divendal)
b. De heerPen en Visser inzake schoolkrant

(Gedrukt stuk nr. 249/Divendal)
c. De heer Vrugt inzake aanbestedingsprocedure thuiszorg

(Gedrukt stuk nr. 250/Van der Molen)
d. De heer Catsman en dhr. Visser inzake economische prestaties

(Gedrukt stuk nr. 251/Nieuwenburg)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van de afdeling Beleid d.d. 20 november 2007 inzake voorstellen

jongerentoerisme (SO/BD/2007/203502)
b. Brief van de afdeling Middelen & Control d.d. 5 november 2007 inzake

pro-forma melding aansprakelijkstelling (WA/2007/2007)
c. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 26 november 2007 inzake

armoedebestrijding en schuldhulpverlening (CS/CF/2007/219952)
d. Brief van wethouder Van der Molen d.d. 27 november 2007 inzake

inburgering 2007-2009 (2007/211641)
e. Brief van de Rekenkamercommissie d.d. 29 november 2007 inzake

onderzoek Radius (RKC/2007/222560)
f. Brief van wethouder Divendal d.d. 29 november 2007 inzake stand van

zaken Prisma (2007/224550)
g. Brief van de afdeling Cultuur d.d. 3 december 2007 inzake verzoek

betreffende Nieuwe Kerk (2007/223824)
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