
Verzenddatum vrijdag 11 januari 2008

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 17 januari 2008

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van het IWI d.d. 14 december 2007 inzaketoezending rapport

“Samen onder één dak”
b. BusinessPark Magazine (Platform voor duurzaam beheer van

bedrijventerreinen)
c. Brief van de Onafhankelijke Nijmeegse Partij d.d. 7 januari 2007

inzake verwildering en verharding in politieke en maatschappelijke
debat

d. Kopie van de brief aan CS/Bestuursondersteuning d.d. 11 december
2007 inzake het besluit op bezwaarschrift Cobraspen/Mobiel

e. Brief van de gemeente Zandvoort d.d. 20 december 2007 inzake
bestuurskrachtonderzoek gemeente Zandvoort

f. Brief van Milieufederatie Noord-Holland d.d. 17 december 2007
inzake oproep Reclame- en Sierverlichting

g. Wijkkrant “Europakoerier” d.d. december 2007
h. Drie boekwerkjes, toegestuurd door VNG, inzake “Samenwerking

tussen gemeenten op basis van de Wgr”
i. E-mail van M. Bosgra namens Bestuur Stichting Lokale Omroep

Haarlem d.d. 9 januari 2007 inzake een aantal zaken rond Haarlem
105 RTV

j. Brief van gemeente De Wolden d.d. 18 december 2007 inzake motie
honorering raadswerk

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 F.L.M.M. v.d. Weiden d.d. 19 december 2007 inzake

aangepaste bushaltes in de Velserstraat (stuk nr. 1)
b. Brief van Stibbe Advocaten en notarissen d.d. 7 december 2007 inzake

besluit op bezwaarschrift ABN AMRO Bank N.V./Wvg (stuk nr. 2)
c. Brief van Stichting ’t WEB d.d. 12 december 2007 inzake

(her)indicatie WMO Huishoudelijke Verzorging (stuk nr. 3)
d. Brief van dhr. J.A. Ramzan d.d. 7 januari 2008 inzake schade door

heiwerkzaamheden aan ’t hoenstraat 5 (stuk nr. 4)
e. Brief van ARAG Rechtsbijstand d.d. 8 januari 2008 inzake zienswijze

ontwerp bestemmingsplan Koolsteeg (stuk nr. 5)
f. Brief van E. Alders d.d. 6 januari 2008 inzake verzoek tot herziening

van stadsvernieuwingsplan (stuk nr. 6)

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. Van de heer J.W. van den Manakker inzake bezorging Stadskrant

(Gedrukt stuk nr. 1/Schneiders)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Van der Molen d.d. 19 december 2007 inzake

brief aan stichting ’t WEB (brief is u reeds toegestuurd op vrijdag 21
december 2007)

b. Brief van wethouder Van der Molen d.d. 19 december 2007 inzake
informatie over Heroïne behandeleenheid (2007/216228) (brief is u
reeds toegestuurd op vrijdag 21 december 2007)

c. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 18 december 2007 inzake stand
van zaken precariobelasting kabels en leidingen (2007/233141) (brief
is u reeds toegestuurd op vrijdag 21 december 2007)

d. Brief van wethouder Van der Molen d.d. 19 december 2007 inzake
Werkdeel WWB 2007 (PD/SZW/2007/219988) (brief is u reeds
toegestuurd op vrijdag 21 december 2007)

e. Brief van Patronaat d.d. 30 november 2007 inzake doelgroepenbeleid
Patronaat (brief is u reeds toegestuurd op 7 december jl.)

f. Brief van de afd. Openbare Ruimte, Groen en Verkeer d.d. 7 januari
2008 inzake bomen in uw gemeente (WZ/ORGV/2008/197579)
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