
Verzenddatum maandag 18 mei 2009

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag 28 mei 2009

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Brief van de VNG d.d. 15 april 2009 inzake Aanbiedingsbrief ‘Tweeluik

Religie en Publiek Domein’
b. Nieuwsbrief Sportsupport Jaargang 11, nr.1 voorjaar 2009
c. Brief van het CNV d.d. 16 april 2009 inzake Lokale lasten: uw rol in het

sociaal akkoord
d. Brief van dhr. W. van Hasselt en mevr. B. de Hond d.d. 07 april 2009

inzake respect voor mensenrechten nederlandse personen betreffend
e. Brief van STIVAS d.d. 17 april 2009 inzake Magazine april 2009
f. Nieuwsbrief van de Scouting april 2009
g. Nieuwsbrief van NLKabel, nummer 4, april 2009
h. Persbericht van VACO van 24 april inzake Toepassing van rubbergranulaat

van gemalen banden vormt geen risico voor bodem, grondwater en
oppervlaktewater

i. Brief van Project Management Bureau van 27 april 2009 inzake
Informatiebijeenkomst Voorlopig ontwerp openbare Slachthuisbuurt – Zuid
op 13 mei 2009 16.00-20.00 uur

j. Brief van Integraal Toezicht Jeugdzaken van 29 april 2009 inzake
aanbieding Jaarwerkprogramma 2009

k. Brief van Versterking CliëntenPositie van 28 april 2009 inzake Nieuwsbrief
voorlichting en inspraak WSW

l. Uitnodiging van CLOK voor de Regionale praktijkseminars Lokale
Ondernemersfondsen.

m. Informatiekaart inzake Keurmerk Veilige School
n. Brief van het Ministerie van SZW d.d. 27 april 2009 inzake verzamelbrief

met diverse onderwerpen

II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders om preadvies
a. Brief van Stedenband Haarlem-Mutare, dhr. M. Kampers, inzake bezoeken

van Haarlem door 5 Zimbabwaanse burgemeesters (2009/70772)
(stuk nr. 51)

b. Brief van werkvoozieningsschap Zuid-Kennemerland d.d. 22 april 2009
inzake Conceptjaarverslag en de conceptjaarrekening van Paswerk over het
jaar 2008 (2009/79471)(stuk nr. 52)

c. Brief van Recreatieschap Spaarnwoude d.d. 17 april 2009 inzake
Jaarrekening Spaarnwoude 2008 met bestuurssamenvatting (2009/77322)
(stuk nr. 53)
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III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college van
burgemeester en wethouders ter afdoening
a. Brief van Stichting SBO-NH d.d. 16 april 2009 inzake Vervolgonderzoek

minimabeleid gemeente in Noord-Holland (2009/75882) (stuk nr. 54)
b. Circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties d.d. 07 april 2009 inzake Inwerkingtreding wijziging
Gemeente- en Provinciewet i.v.m. evaluatie dualisering gemeente- en
provinciebestuur (2009/77602) (stuk nr. 55)

c. Brief van de VNG d.d. 31 maart 2009 inzake Gemeentelijk Groenbeleid
(2009/77680) (stuk nr. 56)

d. Brief van Wijkraad Heiliglanden-de Kamp d.d. 23 april 2009 inzake
aanbieden van de nota met de titel: Tunnelperikelen, Waarom een korte
tunnel op geen enkele wijze voldoet aan de doelstellingen voor
toekomstbestendig Hoogwaardig Openbaar Vervoer voor Haarlem
(2009/80828) (stuk nr. 57)

e. Brief van dhr. C.J. Basoski en mevr. I. Krist van 28 april 2009 inzake
plannen Tunnelvariant onder het Zuider Buiten Spaarne inclusief een
verplaatsing van de Lange Brug (2009/82753) (stuk nr. 58)

f. Brief van C.L. Jiawan-Alphenaar van 27 april 2009 inzake uitspreken van
zorg m.b.t. het plaatsen van bushalte op de Amnesty Internationalweg
(2009/82394) (stuk nr. 59)

g. Brief van de Rijksdienst voor Archeologie, cultturlandschap en
monumenten van 06 mei 2009 inzake Aanwijzingsvoorstel beschermd
stadsgezicht Haarlem Noord (2009/86316) (stuk nr. 60)

h. Brief van het VNG van 24 april 2009 inzake Nieuwe start Programma
Modernisering GBA (2009/84397) (stuk nr. 61)

i. Brief van de Raad van State d.d. 08 mei 2009 inzake Beroepschrift
Haarlem, Bestemmingsplan Sint Johannes de Deo (2009/87768) (stuk nr.
62)

j. Brief van de SP-Statenfractie van de Provincie Noord-Holland d.d. 05 mei
2009 inzake verkoop NUON-aandelen (2009/87731) (stuk nr. 63)

k. Brief van de Vereniging van Vrienden van Ganzedijk inzake aanvraag
financiële ondersteuning voor het ondersteunen van bewonersgroepen
(2009/87689) (stuk nr. 64)

l. Brief van Stichting tot behoud van de Groene Zoom Schalkwijk d.d. 06 mei
2009 inzake Verenigde Polders (2009/87814) (stuk nr. 65)

m. Brief van Deliotte Accountants B.V. d.d. 22 april 2009 inzake ‘Gemeente
Governance – De Jaarrekening’ (2009/88396) (stunr. 66)

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. mevr. D. Eikelenboom inzake aanslag reinigingsrecht (2009/66067)
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b. mevr. A.L.M.G. de Jong inzake Groenstructuurvisie (2009/43670)
c. dhr. M. Aynan en mevr. J. Langenacker inzake Cronjégarage en veilige

oversteek (2009/48010)

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

a. Brief van wethouder Nieuwenburg d.d. 16 april 2009 inzake Vaststelling
bestemmingsplan Oosterduin (2009/73544)

b. Brief van wethouder Van der Molen van 22 april 2009 inzake Onderzoek
cliënttevredenheid Wmo (2009/72678)

c. Brief van het College van 28 april 2009 inzake Verkoop Productie- en
Leveringsbedrijf N.V. Nuon (2009/81453)

d. Brief van wethouder Van Velzen d.d. 28 april 2009 inzake
Reclamebelasting (2009/82086)

e. Brief van wethouder Divendal van 13 mei 2009 inzake ontwikkelingen
Badmintonpad
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