Registratienummer: 2006017687
Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 25 januari 2007
Ter afdoening naar de raad:
Ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen:
1. 2006017512: Brief van M.L.D. Boons van 26 november 2006, waarin hij zijn bezwaarschrift
betreffende de luifel van het tankstation aan de Korte Kleverlaan intrekt. (2)
2. 2006017609: Persbericht van de Ambulancehulpverlening Haarlem van november 2006 over
de landelijke richtlijnen voor het tillen door ambulancemedewerkers. (3)
3. 2006017591: Brief van de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, van 27 november
2006, waarin hij de onderzoeksopdracht toestuurt inzake het bestemmingsplan Meer en Berg.
(4)
4. 2006017638: Mail van de gemeente Waalre van 28 november 2006, waarbij zij de unaniem
door de raad aanvaarde motie toestuurt afkeuring wordt uitgesproken over het eventueel
gedwongen samenvoegen van gemeenten. (5)
5. 2006017688: Kopie van een brief van Ingrid Swakman van 28 november 2006, waarin zij
bezwaar indient tegen de instemming met het uitvoeringsplan van het plaatsen van een tank
bij het tankstation aan de Kleverlaan. (6)
6. 2006017679: Brief van de Raad voor Werk en Inkomen van 28 november 2006, waarbij hij het
manifest “Talent ontwikkelen, talent benutten” aanbiedt. (7)
7. 2006018225: Brief van Trees for Travel van 24 november 2006, waarin zij aandacht vraagt
voor duurzaam inkopen in relatie tot klimaatcompensatie. (10)
8. 2006018235: Brief van burgemeester en wethouders van Velsen van 4 december 2006,
waarbij zij de door de raad aangenomen motie aangaande het vreemdelingentoezicht in
relatie tot de onlangs gemaakte prestatieafspraken, ter kennisgeving aanbieden. (11)
9. 2006018602: Mail van de gemeenteraad van Son en Breugel van 11 december 2006, waarin
hij verzoekt de aangenomen motie inzake de hoge kosten voor het aanpassen van de
bushaltes die voortvloeien uit de Wet Gelijke Behandeling in de raad te bespreken.(13)
10. 2006018668:Brief van de gemeenteraad van Arnhem van 6 december 2006, waarin hij
aandacht vraagt voor de door hem aangenomen motie “Stop de Pijn” (het betreft het
stopzetten van de financiële bijdrage aan kenniscentra).(14)
11. 2006018823: Mail van de gemeente Heemskerk van 13 december 2006, waarin zij de door de
raad aangenomen motie betreffende het generaal pardon ter kennis brengt. (16)
12. 2006019030: Brief van “Wilde dieren de tent uit” van 14 december 2006, waarin zij het
verzoek van de Dierenbescherming om circussen met wilde dieren geen vergunning meer te
verlenen, ondersteunt. (18)
13. 2006019150: Mail van de gemeenteraad van Oldenzaal van 19 december 2006, waarin hij de
door hem aangenomen motie inzake het verlenen van een verblijfsvergunning aan alle
asielzoekers die onder de oude vreemdelingenwet vallen, ter kennisname aanbiedt. (19)
14. 2006019259: Brief van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties van 18
december 2006, over de werkgeversbijdrage kinderopvang. (21)
15. 2006019360: Brief van VNO NCW West van 21 december 2006, waarin zij haar zorg
uitspreekt over de regionale daadkracht. (22)
16. 2007000018: Kopie van een brief van Stichting Ons Bloemendaal van 22 december 2006 aan
burgemeester en wethouders, waarin zij bezwaar aantekent tegen de afwijzing gemeentelijke
monumentenstatus van het Oude Zusterhuis te Bloemendaal. (23)
17. 2006015976: Kopie van een brief van L. Barendregt van 27 oktober 2006 aan burgemeester
en wethouders, waarin hij verzoekt om op de hoogte gehouden te worden over ontwikkelingen
aan de Aerdenhoutsduinweg te Aerdenhout. (24)
18. 2007000767: Brief van Scouting Nederland van 21 december 2006, waarbij zij haar brochure
"Scouting doet mee aan de WMO!" toestuurt. (Deze brochure ligt ter inzage in de leeskamer).
(25)

Ingekomen stukken ter afdoening in handen van het college van burgemeester en wethouders:

19. 2006017435: Brief van de stichting KOPAD van 22 november 2006, waarin zij aandacht
vraagt voor de mogelijkheid om op het terrein van de Josephschool zowel een gymzaal als
een naschoolse opvang te realiseren. (Na overleg met de commissie Samenleving) (1)
20. 2006017940: Brief van A.W.J. Laurens van november 2006, waarin hij diverse vragen stelt
over de aanbesteding van het project Bloemendaal aan Zee. (8)
21. 2006018041: Brief van Analyse BV research & strategy, van 1 december 2006, waarin een
aantal suggesties inzake de afvalinzameling wordt gedaan. (9)
22. 2006018223: Brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30
november 2006, waarbij de circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoedingen
wethouders, raadsleden en commissieleden wordt toegestuurd.(deze ligt ter inzage in de
leeskamer) (12)
23. 2006018680: Brief van de bewoners Tetterodeweg/Brouwerskolkweg van 11 december 2006
m.b.t. visieontwikkeling Brouwerskolkweg e.o. (Na overleg met de commissie Grondgebied)
(15)
24. 2006019011: Rapport van de Stichting Vogelenzang Veilig; “N206 door Vogelenzang en over
de Bartenweg, No way!” over de veiligheid, geluidsoverlast en luchtverontreiniging in
Vogelenzang en de Bartenweg. (Na overleg met de commissie Grondgebied) (17)
25. 2006019161: Brief van de vereniging Dorpsraad Vogelenzang van 7 december 2006, waarin
zij vraagt contact met haar op te nemen over haar vraag om een pandje te kunnen bouwen
voor een schoen- en fietsmaker. (20)
26. 2007000032 + 2007000031 + 2007000025: Brief van VROM-inspectie van 29 december
2006, waarbij zij het rapport VROM-breed gemeenteonderzoek toestuurt. (Het rapport ligt
tevens ter inzage in de leeskamer) ( Na overleg met de commissie Grondgebied) (26)
27. 2007001129: Brief van I. Swakman en A.M.M. van Rijn van 16 januari 2007, waarin zij
aandacht vragen voor de huidige ontwikkelingen rondom het tankstation, met name de
verkeerssituatie. (27)

Conform vastgesteld door de raad op 25 januari 2007.

