
  

  

 
Verzenddatum vrijdag 15 maart 2013 

   
Onderwerp  Ingekomen stukken voor de vergadering van donderdag  21 maart 2013 

 
  
I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

a.  Motie van gemeente Ten Boer d.d. 27 februari 2013 inzake aardbevingen 
als gevolg van gaswinning. (2013/88752) 

  
 

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 namens Historische Vereniging Haerlem d.d. 28 februari 2013 inzake 

Dolhuysbrug (2013/79809) 
b. Brief namens BOVAK d.d. 27 februari 2013 inzake informatie betreffende 

kermisstandplaatsen (2013/75504) 
c. Brief van advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann namens AH Vos 

Haarlem d.d. 18 februari 2013 inzake wijziging bestemmingsplan voor het 
perceel Verspronckweg 63a (2013/61985) 

d. Brief van Raad van State d.d. 15 februari 2013 inzake bp Frederikspark 
(2012/57521) 

 
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. CDA d.d. 26 februari 2013 inzake de minimumleeftiojd voor prostituees 
(2013/46322) 

b. D66 d.d. 26 februari 2013 inzake strafbaarstelling illegaal verblijf 
(2013/45292) 

c. Haarlem Plus d.d. 4 maart 2013 inzake moeilijk bereiken Grote Markt 
(2013/28834) 

d. Haarlem Plus d.d. 5 maart 2013 inzake Egelantier (2013/57887) 
e. OPH d.d. 26 februari 2013 inzake nachtapotheek (2013/7417)  
f. Haarlem Plus d.d. 12 maart 2013 inzake oversteekplaats Hooimarkt 

(2013/28842) 
g. D66 d.d 12 maart 2013 inzake het financieel onderhandelaarsakkoord 

(2013/45249) 
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VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van 

burgemeester en wethouders: 
a.  Brief namens wethouder Van Doorn d.d. 21 februari inzake Visie en 
  strategie beheer en onderhoud 2013-2022: toelichting op onderdelen 
  ontschotten onderhoudsbudgetten en inzet vrijval kapitaallasten 
  (2013/36223) 
b. Brief namens wethouder Nieuwenburg d.d. 26 februari 2013 inzake 
  Aanpassing gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Zuid 
  -Kennemerland (Paswerk). (2013/480229) 
c. Brief namens wethouder Nieuwenburg d.d. 5 maart 2013 inzake 
  Gemeenschappelijke Regeling Paswerk (2013/84468)  
d.  Brief namens wethouder Van der Hoek d.d. 13 maart 2013 inzake 
  besluitvormingsproces Eerste opvang dak- en thuislozen en verslaafden   
    (2013/96208) 
 
 

VIII  Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van een commissie ter  
         Afdoening: 

a. Brief + rapport RKC d.d. 1 maart 2013 inzake rekenkameronderzoek 
Grondexploitatie in beeld., ter afdoening naar commissie Ontwikkeling 
(2013/40404) 

b. Brief + Jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 RKC, ter informatie naar 
commissie Bestuur (2013/23169) 
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