
Verzenddatum vrijdag, 20 juni 2008

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van
donderdag 26 juni 2008

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Wijkkrant wijkcommissie Scheepmakersdijk en omgeving (juni

2008)

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 Raad van State d.d. 3 juni 2008 inzake Haarlem, bp.

“Binnenduinrand”(stuk nr. 63/Nieuwenburg)
b. Brief van Raad van State d.d. 4 juni 2008 inzake Haarlem, bp.

“Binnenduinrand” (stuk nr. 64/Nieuwenburg)
c. Brief van Raad van State d.d. 6 juni 2008 inzake Haarlem, bp.

“Binnenduinrand” (stuk nr. 65/Nieuwenburg)
d. Brief van Raad van State d.d. 6 juni 2008 inzake Haarlem, bp.

“Binnenduinrand” (stuk nr. 66/Nieuwenburg)
e. Brief van Afvalverwerking Zuid-Kennemerland d.d. 4 juni 2008

inzake opheffing en liquidatie AZK (stuk nr. 67/Divendal)
f. Brief van de Rechtbank Haarlem d.d. 9 juni 2008 inzake het beroep

van Cobraspen Vastgoed BV e.a. te Overveen (stuk nr.
68/Schneiders)

g. Brief van Rechtbank Haarlem d.d. 9 juni 2008 inzake het beroep van
ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam (stuk nr. 69/Nieuwenburg)

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 heren Pen, Mulder, Reeskamp en Vrugt inzake status

Koplopergemeente (Gedrukt stuk nr. 118/Schneiders)
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b. de heer Vrugt inzake nazorg ex-gedetineerden jongeren en preventie
radicalisering en recidive (Gedrukt stuk nr. 119/Van der Molen)

c. de heer Reeskamp en mevrouw Van Zetten inzake Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 120/Van de Molen)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Divendal d.d. 10 juni 2008 inzake motie

jongerenwerk (2008/103704)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=079F67EC-7964-468E-881C-79780953C885
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