
Verzenddatum vrijdag 17 april 2009

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Wijkkrant Parkwijk-Zuiderpolder Jaargang 17, Maart 2009
b. Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27

maart 2009 inzake Circulaire ‘Informatie over verschillende
rechtspositionele onderwerpen’

c. Brief van de Onderwijsraad inzake Advies Minimumleerresultaten,
interventie en intern toezicht

d. Brief van de Veiligheidsregio Kennemerland d.d. 30 maart 2009 inzake
Vooraankondiging informatieavond 23 september 2009

e. Brief van de Rekenkamercommissie d.d. 07 april 2009 inzake aanbieding
rapport ‘Waar voor je gemeenschapsgeld’

f. Brief van Milieudefensie d.d. 08 april 2009 inzake Wil van Waterland

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 de Raad van State d.d. 24 maart 2009 inzake Haarlem

Bestemmingsplan ‘Heiliglanden- de Kamp’ (2009/58723)(stuk nr. 46)
b. Brief van GVO en HVO d.d. 26 maart 2009 inzake de gewijzigde

financiering van het GVO/HVO (2009/66056)(stuk nr. 47)
c. Brief van Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland d.d. 01 april

2009 inzake Noodlokalen in Frederikspark (2009/66306) (stuk nr. 48)
d. Brief van Stichting tot behoud van Groene Zoom Schalkwijk d.d. 07 april

2009 inzake Verenigde Polders (2009/72045) (stuk nr. 49)
e. Brief van Veiligheidsregio Kennemerland d.d. 03 april 2009 inzake

Aanbieding ontwerpbegroting VRK 2010 (2009/71242) (stuknr. 50)

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. Dhr. J. Vrugt inzake de ontwikkelingen Schoterbrug (2008/183409)

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

Raadsstuk

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1D1E027F-657E-41B7-8FBE-6F1969197F7F
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http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6DB719A8-AC2B-484D-BD6C-7BEA91CE960C
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http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4196E6C6-C28E-4876-B8F2-7A18E0DB947C


a. Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 01 april 2009 inzake 1ste Conferentie
Metropoolregio Amsterdam

b. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 03 april 2009 inzake Stagebeleid
c. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 03 april 2009 inzake Patronaat
d. Brief van burgemeester Schneiders d.d. 08 april 2009 inzake informatie

over recessie
e. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 07 april 2009 inzake besteding nieuw

beleid
f. Brief van wethouder Divendal d.d. 09 april 2009 inzake honoreren

Slok-aanvraag
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