
Verzenddatum vrijdag 16 november 2007

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 22 november 2007

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van IWI d.d. 6 september 2007 inzake rapport ‘vallen en

opstaan’
b. Brief van Stichting Vrije Recreatie d.d. 30 oktober 2007 inzake

Recon-brochure ‘Gemeentelijk kampeerbeleid
c. Brief van VNG d.d. 31 oktober 2007 inzake invoeringsdatum

Burgerservicenummer
d. Brief van IWI d.d. 31 oktober 2007 inzake rapport ‘doorstart voor de

schooluitvaller’
e. Brief van dhr. Kroskinski d.d. 5 november 2007 inzake uitnodiging

aanlichting Grote Bavo (uitnodiging is reeds verspreid)
f. Brief van Heukels en Visser Advocaten d.d. 9 november 2007 inzake

toezending kopie brief aan B&W inzake HJC/Gemeente Haarlem
g. Brief van W. Stigter (Concernstaf/ Strategie & Beleidscoördinatie)

d.d. 14 november 2007 inzake algemene subsidieverordening
h. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

d.d. 6 november 2007 inzake ambtstoelage burgemeesters,
(onkosten)vergoedingen wethouders, raadsleden en commissieleden

i. Brief van AVVN Landelijke organisatie voor hobbytuinders d.d.
november 2007 inzake nota ruimte: ruimte voor volkstuinen

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. Ideeënbundel bewoners Emmaplein als reactie op het

vergunningparkeren (stuk nr. 123/Divendal)
(s.v.p. brief betrekken bij agendapunt 20 van de vergadering van 22

november a.s..)
b. Brief van de Rechtbank Haarlem d.d. 31 oktober 2007 inzake het

beroep van het bestuur van de Haarlemse Jachtclub te Haarlem (stuk
nr. 124/Divendal)

c. Brief van L. vd Berg, B. Vorderhake en D. Bonink d.d. 29 oktober
2007 inzake ontwerp-bestemmingsplan ‘Heiliglanden – De Kamp
(stuk nr. 125/Nieuwenburg)

d. Brief van dhr. P.C. Blankendaal d.d. 26 oktober 2007 inzake schade
door heiwerkzaamheden aan ’t Hoenstraat 5 (stuk nr.
126/Nieuwenburg)

e. Brief van IWI d.d. 31 oktober 2007 inzake rapport ‘doorstart voor de
schooluitvaller’ (stuk nr. 127/Divendal)

f. Brief van Heukels en Visser Advocaten d.d. 6 november 2007 inzake
HJC/Gemeente Haarlem (stuk nr. 128/Divendal)
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g. Brief van Adviesraad Thorbeckekwartier d.d. 7 november 2007 inzake
zorgelijke situatie nieuw gebouwde buurthuis (stuk nr. 129/Van der
Molen)

h. Brief van mevr. Beretta d.d. 6 november 2007 inzake het parkeren op
het Emmaplein (stuk nr. 130/Divendal)
(S.v.p. brief betrekken bij agendapunt 20 van de vergadering van 22
november a.s..)

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. De heer J. Vrugt inzake subsidies en verantwoordingen SoZaWe-

gelden (Gedrukt stuk nr. 226/Van der Molen)

VII (Beantwoording van) brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders
a. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 31 oktober 2007 inzake

amateurkunst 2008 (2007/202868) (Brief is u reeds toegestuurd)
b. Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 8 november 2007 inzake kerk

Richard Holkade
c. Brief van wethouder Van der Molen d.d. 7 november 2007 inzake

locatie medische verstrekking heroïne Jansstraat
d. Brief van wethouder Van der Molen d.d. 15 november 2007 inzake

DOCKSIER 1: stand van zaken (2007/210860) (Brief is u reeds
toegestuurd op 15-11-’07)

e. Brief van wethouders Van Velzen en Van der Molen d.d. 15
november 2007 inzake herijking subsidiestelsel (2007/187410) (Brief
is u reeds toegestuurd op 15-11-’07)

f. Brief van wethouder Van der Molen d.d. 15 november 2007 inzake
beantwoording raadvraag WMO (2007/210339) (Brief is u reeds
toegestuurd op 15-11-’07)
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