
Verzenddatum vrijdag 21 november 2008

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 27 november
2008

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing jaargang 1,

oktober 2008 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

b. Brief van Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling
Woningbouw oktober 2008 inzake het bouwen van
energiezuinige woningen en het energiezuiniger maken van
bestaande woningen.

c. Brief van dhr F. Grauf d.d. 27 oktober 2008 inzake gevaarlijke
zorgexperimenten door politie Zaanstreek/ Waterland.

d. Brief van Ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 17 oktober
2008 inzake motie gemeenteraad Haarlem inzake uitlevering
oorlogsmisdadiger Faber.

e. Brief van VNG d.d. 31 oktober 2008 inzake Aanbod workshop
       ‘Minder regels meer service’voor Raadsleden
f. Nieuwsbrief van Instituut voor Publiek en Politiek, najaar 2008
g. Brief van Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem d.d. 29

oktober 2008 inzake bezorgdheid over ontwikkelingen rond de
Schoterbrug en de daaraan gelieerde woningbouw

h. Brief van Veiligheidsregio Kennemerland d.d. 05 november
2008 inzake uitnodiging Informatieavond d.d. 02 december
2008, locatie NOVA College, Zijlweg 203 om 18.00 uur

i. Brief van de gemeente Leek d.d. 28 oktober 2008 inzake motie
raad Leek AWBZ-maatregelenpakket 2009

j. Brief van H. Bosshardt d.d. 30 oktober 2008 inzake bezwaar
tegen gemeentelijke aanschrijving

k. Brief van Stem in de Stad d.d. 22 oktober 2008 inzake
aanstelling straatwerker bij Stem in de Stad en de afwijzing van
de subsidie-aanvraag door B&W

l. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 03 november 2008 inzake
vooraankondiging opening Nuansa

m. Brief van de gemeente Houten d.d. 05 november 2008 inzake
aangenomen motie mbt AMBZ maatregelenpakket

n. Brief van JPR Advocaten d.d. 04 november 2008 inzake
voortgangsbericht terzake de ingediende zienswijze
bestemmingsplan Schalkwijkerweg

o. E-mail inzake nieuwe directeur Stadsbibliotheek Haarlem en
Omstreken; Lotte Sluyser

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies

Raadsstuk



III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening

a. Brief van SKOS d.d. 31 oktober 2008 inzake financiële positie
van BSO + De Bikkels en kijken naar realisatie structurele
financiering vanaf 2010 (stuk nr. 116/Divendal)

b. Brief van Wijkraad Frans Hals d.d. 14 oktober 2008 inzake
verzoek niet door laten gaan van bouw brug in het verlengde van
de Kennemerstraat (stuk nr. 117/Nieuwenburg)

c. Brief van Ernst&Young d.d. 26 september 2008 inzake
dienstverleningsplan voor de controle van de jaarrekening 2008
van de gemeente Haarlem (stuk nr. 118/Van Velzen)

d. Brief van mevrouw Karsten d.d. 05 november 2008 inzake
parkeergarage Nieuwe Gracht (stuk nr. 119/Divendal)

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. mevr. H. Koper inzake Veiligheidshuis (Gedrukt stuk nr. 205 /
Van der Molen)

b. mevr. M.J.M. Keestra-Tiggelman en dhr. C.J. Pen inzake
huisvestings- en werksituatie pardonners Haarlem (Gedrukt stuk
nr.206 /Van der Molen)

c. mevr. P.J. Bosma-Piek inzake Stichting Stedenband Haarlem-
Mutare.
(Gedrukt stuk nr. 207 /Schneiders)

d. mevr. L.C. van Zetten en dhr. F.H. Reeskamp inzake
sloopvergunning als
gebonden beschikking (Gedrukt stuk nr. 208 /Nieuwenburg)

e. dhr. P.G.M. Elbers en dhr. B. Roos inzake overlast ratten Zijlweg-
West (Gedrukt stuk nr. 219/Divendal)

f. mevr. M. Lodeweegs en dhr. J. Fritz inzake jongerenvoorziening
Delftwijk na herstructurering (Gedrukt stuk nr. 220/Nieuwenburg)

g. dhr. P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen
Bloemenbuurt (Gedrukt stuk nr. 221/Nieuwenburg)

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

a. Brief van wethouder Divendal d.d. 12 november 2008 inzake
Subsidie aanvraag Pim Mulier.
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