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Geachte raadsleden, 

 

In aanvulling op de brief van 23 oktober 2007 van mijn college Daphne Taets 

ontvangt u bijgaand informatie die u kunt betrekken bij de voorbereiding op de 

behandeling van de begroting in de raad.  

Dit betreft o.a. een aanvulling van informatie die is toegezegd tijdens eerdere 

raadsvergaderingen, bijvoorbeeld als gevolg van moties, amendementen etc. 

 

- Septembercirculaire 2007 

Brief van het college van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007 

waarin B&W de raad informeert over de financiële gevolgen van de 

septembercirculaire. In deze brief doet het college voorstellen met betrekking 

tot de aanwending van de extra gelden die Haarlem op grond van de 

circulaire ontvangt. 

 

- Uitwerking motie 73 (Kadernota 2007) inzake verbetering van de informatie 

en communicatie naar buiten 

 

- Hondenbeleid: een hernieuwde aanpak 

Tijdens de raadsvergadering van 6 september jl. bij de behandeling van de 

nota “Hondenbeleid: een hernieuwde aanpak” zegt wethouder Divendal toe 

nog vóór de begrotingsbehandeling in november 2007 te zullen komen met 

een notitie over de bestedingen voor de reinigingsrechten en de 

afvalstoffenheffing (actiepunt 715). 

Stand van Zaken : de nota ‘Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing’ staat als 

bespreekpunt geagendeerd voor de vergadering van de 

commissie Beheer van 1 november a.s. 
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- Motie “Brinkmannblage” (2007-K6/83) 

Tijdens de raadsvergadering van 18 juni 2007 is in motie K32 – Brinkmann 

Blamage het College opgedragen alles in het werk te stellen om 

verbeteringen in het complex aan te brengen zodat ruimte weer volledig, 

efficiënt en effectief wordt benut, tevens in intensief overleg te treden met 

eigenaar en resterende gebruikers. Aan de Raad zal nog vóór de begroting 

2007 gerapporteerd worden en als middelen bij voorbaat door college 

kansloos worden bestempeld dan de raad hiervan in kennis te stellen (Motie 

K32). 

 Stand van zaken : zie bijgaande brief van het college van B&W van 30 

oktober 2007 aan de commissie Ontwikkeling   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Mevr. M.A. Blaauboer, 

Raadsadviseur griffie Haarlem 

 

  

  

 

Bijl.: 

- Brief van het college van B&W d.d. 30 oktober 2007 inzake de 

septembercirculaire 2007, 

- Nota “Uitwerking motie 73 (Kadernota 2007) 

- Brief van het college van B&W d.d. 30 oktober 2007 inzake motie 

“Brinkmannblamage” (2007/K6/83). 

 


