
Verzenddatum vrijdag 6 maart 2009

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 12 maart 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van de gemeente Utrecht d.d. 09 februari 2009 inzake uitnodiging

zaalvoetbaltoernooi tussen gemeenteraden op zaterdag 20 juni 2009
b. Brief van W. Blijdorp d.d. 29 januari 2009 inzake Nederlands Energie Beleid

(Dutch Energy Policy), gericht aan de Raad van State.
c. Brief van VNG en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d.

10 februari 2009 inzake Regionale Raadledencongrassen 2009
d. Brief van VNG d.d. 10 febuari 2009 inzake Aanbod workshop “Minder regels 
    meer service” voor raadsleden.
e. Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, jaargang 7, nummer 1-2,jan-febr 2009
f. Tekst van dhr.Gerald Nol d.d. 19 februari 2009 inzake Het conflict van de

Gemeente Haarlem met de familie Stokman over de Verenigde Polders
g. Brief van de Onderwijsraad, februari 2009 inzake exemplaar van Advies Stand

van educatief Nederland 2009 en exemplaar van de bijbehorende studie
Uitwijken en inbrengen

h. Brief van de VNG d.d. 27 februari 2009 inzake vraag medewerking Enquête
Prioriteiten Veiligheid

i. Brief van de Provincie Noord-Holland, Gedeputeerde Staten d.d. 25 februari
2009 inzake Uitnodiging overleg Tweede Investeringsimpuls NH

j. Brief van Horeca Beveiliging Nederland d.d. 03 maart 2009 inzake
Alcoholmisbruik onder jongeren en Veiligheid in horecagebieden

k. E-mail van Vereniging VOS/ABB d.d. 27 februari 2009 inzake Investering
onderwijshuisvesting

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 het CAK d.d. 26 januari 2009 inzake bevestiging parameters en/of

uurtarieven, gebruikt als grondslag voor de berekening van de eigen bijdragen
Wmo voor cliënten van de gemeente Haarlem (2009/27303) (stuk nr. 20)

b. Brief van het IWI d.d. 04 februari 2009 inzake Rapport ‘Perspectief op 
duurzame uitstroom uit de WWB’(2009/27332) (stuk nr. 21)

c. Brief van dhr. E. Schoonbeek d.d. 09 februari 2009 inzake Zienswijze
Bestemmingsplan “Haarlem Zuid”(2009/28499) (stuk nr. 22)

d. Brief van de Vereniging Nieuwe Gracht en omgeving d.d. 30 januari 2009
inzake Klacht over informatievoorziening Wethouder (2009/30311)
(stuk nr. 23)
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e. Brief van M. Baudet namens de bewoners van Florapark, Floraplein en
Hazepaterslaan d.d. 09 februari 2009 inzake elektronische parkeerkasten
Florapark/Floraplein (2009/29492) (stuk nr. 24)

f. Brief van de Raad van State d.d. 11 februari 2009 inzake Haarlem
Bestemmingsplan ‘Papentorenvest’(2009/31428) (stuk nr. 25)

g. Brief van de Raad van State d.d. 12 februari 2009 inzake Haarlem
Bestemmingsplan ‘Papentorenvest’(2009/31270) (stuk nr. 26)

h. Brief van de Raad van State d.d. 13 februari 2009 inzake Haarlem
Bestemmingsplan ‘Papentorenvest’(2009/32170) (stuk nr. 27)

i. Brief van de Raad van State d.d. 25 februari 2009 inzake Haarlem
Bestemmingsplan ‘Binnenduinrand’(2009/40273) (stuk nr. 28)

j. Brief van de Provincie Noord- Holland, Gedeputeerde Staten d.d. 24 februari
2009 inzake Beslissing omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan “Sint 
Johannes de Deo”(2009/ 42163) (stuk nr. 29)

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 Tunnelstudie (2009/16556)
(Gedrukt stuk nr. 29/ Divendal)

b. Dhr. L.J. Mulder inzake Wereldkindertheater/DOCK (2009/2510)
(Gedrukt stuk nr. 30/Van Velzen)

c. Mevr. F. de Leeuw-de Kleuver inzake J.J. Hamelinkstraat (2009/231654)
(Gedrukt stuk nr.31/ Schneiders)

d. Mevr. D. Eikelenboom inzake ontheffing voor het houden van twee
varkentjes op de kinderboerderij (2008/202741)
(Gedrukt stuk nr. 32/ Divendal)

e. Dhr. P.G.M. Elbers en Dhr. B.C. Roos inzake laad- en lossluis van de
Dekamarkt inde Gasthuisstraat (2008/182590) (Gedrukt stuk nr. 39/Divendal)

f. Dhr. C.A.S. de Vries inzake de ontwikkeling Schoterbrug (2009/10592)
(Gedrukt stuk nr. 42/Nieuwenburg)

g. Dhr. C.J. Pen en dhr. W.A. Catsman inzake ‘Moet Haarlem bezuinigen of
extra geld uitgeven’(2009/21442) (Gedrukt stuk nr. 43/Van Velzen)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Divendal d.d. 12 ferbuari 2009 inzake vernieuwing

Stadskrant (2009/30284)
b. Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 23 februari 2009 inzake Nol Houtkamp

(2009/33202)
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De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

Gedaan in de vergadering van………….. 

De griffier, De voorzitter,


