
Verzenddatum vrijdag 27 november 2009

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 3 december 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van Oikocredit van 27 oktober 2009 inzake duurzaam en verantwoord

uitzetten van Nuon gelden voor microkrediet.
b. Jeugdzorgkrant, nummer 2
c. Brief van de provincie Noord-Holland, statencommissie Ruimtelijke

Ordening en Grondbeleid, inzake uitnodiging regiobijeenkomsten
Provinciale Structuurvisie NH 2040

d. Email van het Actie Comité Behoud van het Willem Dreesplantsoen van 04
november 2009 inzake ractie op concept begroting 2010-2014

e. Nieuwsbrief van de Onderwijsraad nr. 26, oktober 2009
f. Brief van het COS Noord-Holland van 03 november 2009 inzake Special-

“Millenniumdoelen staan boven de partijen”
g. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van

30 oktober 2009 inzake Onderzoeksrapport “Bevolkingsdaling in
Nederland. Regionale Bevolkingsdynamiek in Beeld

h. Inspreektekst van Haarlem Effect (welzijn) van 05 november 2009 inzake
begroting 2010-2014 betreffende welzijn en de wet op de WMO

i. Brief van het Renovatiefonds van 05 november 2009 inzake Zet in op
Cultureel Erfgoed (www.erfgoedagenda.nl/brochure)

j. Berichten uit het Vogelhospitaal 2008/2009 van Stichting
Vogelrampenfonds

k. Brief van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van november 2009 inzake werkplan ‘De groei van
windenergie op land

l. Brief van Lokaal Bestuur (actieprogramma) van 10 november 2009 inzake
uitnodiging voor Festival ‘In actie met burgers!’ op woensdag 16 december
in Burgers Zoo, Arnhem

m. Uitnodiging van Stichting Nationale Hannie Schaft-herdenking voor de
nationale herdenking op zondag 29 november 2009

n. Brief van de Provincie Noord-Holland van 03 november 2009 inzake
informatiebijeenkomst diversiteit in het burgermeestersambt

o. Brief van hoofdafdeling Stadsbedrijven van 12 november 2009 inzake
Projectinformatie op website ‘herinrichting Spaarndamseweg

p. Nieuwsbrief van Futsal Chabbab van 07 november 2009
q. Brief van Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid van 30

oktober 2009 inzake uitnodiging Regiobijeenkomsten Provinciale
Structuurvisie NH 2040

r. Brief van Kennisplatform Verkeer en vervoer van 11 november 2009
inzake KpVV-berichten oktober 2009

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

Raadsstuk

http://www.erfgoedagenda.nl/brochure


III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van de Raad van State van 30 oktober 2009 inzake Haarlem

Bestemmingsplan Papentorenvest (2009/208515)
b. Brief van A. Lalleman namens de wijkraden Burgwal en Schaapmakersdijk

en omgeving van 28 oktober 2009 inzake Flinty’s/Oostvestgebied
(2009/207253)

c. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
28 oktober 2009 inzake een betrouwbare GBA (2009/216442)

d. Brief van het VNG van 11 november 2009 inzake digitale verplichtingen
WRO - Vijfde voortgangsmonitor WRO (2009/219703)

e. Brief van Wijkraad Delftwijk/Waterbuurt van 15 november 2009 inzake
bezwaarschrift bestemmingsplan Delftwijk 2020 (2009/223185)

f. Brief van de Raad van State van 10 november 2009 inzake ingediende
beroepschriften Haarlem bestemmingsplan Schalkwijk (2009/216935)

g. Brief van de Raad van State van 16 november 2009 inzake
bestemmingsplan Schalkwijk/ Verzoek om voorlopige voorziening
(2009/220438)

h. Brief van de Raad van State van 13 november 2009 inzake ingediend
beroepschrift bestemmingsplan IJsbaanlaan (2009/219769)

i. Brief van F. Zanoli van 22 november 2009 inzake bezorgdheid over de
veiligheid van de woningen Alf Ariensstraat en Heldringstraat
(2009/224661)

j. Brief van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer van 19 november 2009 inzake voortgangsrapportage
Wijkenaanpak 2009 (2009/224869)

k. Brief van het VNG van 17 november 2009 inzakenieuwe regeling
tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer SW (2009/224890)

l. Brief van de Wijkraad Scheepmakersdijk en omgeving van 23 november
2009 inzake ontvankelijk verklaring in bezwaarschrift tegen grootschalige
en ruime sluitingstijden van het terras Scheepmakersdijk 2 en 2a bij molen
de Adriaan (2009/225094)

m. Brief van het VNG van 17 november 2009 inzake stand van zaken Cao
(2009/225089)

n. Brief van wijkraad Koninginnebuurt, Werkgroep Van Breemen en
Werkgroep Schouwtjeslaan-Uit den Boschstraat van 23 november 2009
inzake ontwikkelingen Van Breementerrein (2009/225569)

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:

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C73F465B-D827-4F57-8DEC-1C8226D1B338
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C73F465B-D827-4F57-8DEC-1C8226D1B338
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4CBACE2C-7A44-4690-B20A-905D9643FAA7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4CBACE2C-7A44-4690-B20A-905D9643FAA7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2B292F5F-00AC-4E48-AE87-6627EC0FB781
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2B292F5F-00AC-4E48-AE87-6627EC0FB781
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FA352565-0676-45E9-A381-164D7CDA2325
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FA352565-0676-45E9-A381-164D7CDA2325
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CFF8F867-E577-412C-BDB4-B3D02AE2470E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CFF8F867-E577-412C-BDB4-B3D02AE2470E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A533DAE1-C3D7-445C-9411-C9F629D55645
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A533DAE1-C3D7-445C-9411-C9F629D55645
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=13BF48FB-8E6C-47C7-A794-9D319CD8C1FC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=13BF48FB-8E6C-47C7-A794-9D319CD8C1FC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2DE5CD59-0ED7-49F7-99CC-334E99839932
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2DE5CD59-0ED7-49F7-99CC-334E99839932
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9C424A08-B04B-462F-9443-9918B4F4FB38
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9C424A08-B04B-462F-9443-9918B4F4FB38
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=18E50EBF-9D4C-47D1-91FC-D9251759B143
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=18E50EBF-9D4C-47D1-91FC-D9251759B143
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=18E50EBF-9D4C-47D1-91FC-D9251759B143
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=83513BC7-7EAF-4D47-9A4D-E8AE70013F84
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=83513BC7-7EAF-4D47-9A4D-E8AE70013F84
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8CD68D98-A27D-46EC-8E16-1CEF762C9A81
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8CD68D98-A27D-46EC-8E16-1CEF762C9A81
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8CD68D98-A27D-46EC-8E16-1CEF762C9A81
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8CD68D98-A27D-46EC-8E16-1CEF762C9A81
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=93316B0E-ADE0-4247-8092-893D542E1379
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ABED6647-B2F0-42BD-B95D-F2681473E20F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ABED6647-B2F0-42BD-B95D-F2681473E20F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ABED6647-B2F0-42BD-B95D-F2681473E20F
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a. dhr. J. van de Manakker inzake parkeren bij Nol Houtkamp Sportpark
(2009/194018)

b. dhr. L. Mulder inzake bestemmingsplan 023 Amerikavaart
(2009/209059)

c. dhr. J. Vrugt inzake jongerenwerk Parkwijk en situatie Zuidparker
(2009/179416)

d. fractie D66 inzake Bestemmingsplan Deo
(2009/181550)

e. mevr. F. de Leeuw inzake de Noormannenstraat
(2009/175781)

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

a. Brief van wethouder Nieuwenburg van 01 november 2009 inzake
bestemmingsplan Hekslootgebied/Spaarndam, vragen commissie
Ontwikkeling (2009/

b. Brief van wethouder Nieuwenburg van 09 november 2009 inzake
bestemmingsplan Hekslootgebied/Spaarndam aanvullende informatie motie
stal (2009/214801)

c. Brief van wethouder Divendal van 03 november 2009 inzake stand van
zaken HFC Haarlem (2009/208555)

d. Brief van wethouder Nieuwenburg van 16 november 2009 inzake
aankondiging ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Van Tubergen
(2009/215005)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B8AC4166-92BF-46D9-AC8C-F70240EACE58
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=63E95FD7-BEE9-4717-AB42-9BCE553E4717
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3091DFC0-4B46-4494-A406-A7288D2DCD1A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=39E57A5C-6E9D-41E6-907A-DF603CC813EE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BE4384CF-7A3D-4550-8C5E-46E13033E135
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=89FA0A89-CE71-4749-A9A1-5028603F06BE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=89FA0A89-CE71-4749-A9A1-5028603F06BE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=89FA0A89-CE71-4749-A9A1-5028603F06BE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=14B07647-8186-449A-B09F-9B8CAABA8462
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=14B07647-8186-449A-B09F-9B8CAABA8462
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=14B07647-8186-449A-B09F-9B8CAABA8462
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=91A48C3B-6A20-446F-ADEB-F2DB507FF540
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=91A48C3B-6A20-446F-ADEB-F2DB507FF540
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C1731E13-89F6-40E3-A853-7AC0DEB5A35B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C1731E13-89F6-40E3-A853-7AC0DEB5A35B

