
  

 

 
    

       
     
       

  

 

 
De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150  

 

Datum donderdag 8 juni 2006 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van mevr. Özogul-Özen inzake buurtcentrum De Gentiaan worden 

beantwoord door wethouder Van der Molen. 

 

 De vragen van de heer Vrugt (Axielijst) inzake probleem huurders woonark 

Waarderhaven worden beantwoord door wethouder Divendal en 

burgemeester Pop. 

 

 Burgemeester Pop zegt toe in de commissie Bestuur te willen kijken in 

hoeverre het mogelijk is om aan de bewoonbaarheid van woonboten eisen te 

stellen (bijv. in Woonschepenverordening eisen op te nemen).   

 

2. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als 

schaduwraadslid van de gemeenteraad van mevrouw D.C. Leitner  

 De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Toegelaten tot schaduwraadlid mevrouw 

D.C. Leitner.  

 

3. Vaststelling van de agenda  

 Agendapunt 9 wordt overgeheveld naar BESPREEKPUNTEN. 

 

4. Ingekomen stukken 

 I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

 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 

 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 van:  

a. dhr. Fritz, dhr. Özcan en dhr. Nieuwenburg inzake het nieuwe 

huurbeleid (Gedrukt stuk nr. 96/Nieuwenburg). Behandeling 

heeft plaatsgevonden.  



b. dhr. Elbers en mevr. Van der Molen inzake 

zorgverzekeringsbeleid (Gedrukt stuk nr. 97/Van der Molen).  

Behandeling heeft plaatsgevonden.  

 

     Brief I.b zal ter kennisname aan alle raadsleden worden gestuurd. 

     Brief III.a zal voor kennisgeving worden aangenomen.  

 

   5. Krediet aankoop inbraakalarminstallatie Frans Hals Museum 

    (Gedrukt stuk nr. 100/Van Velzen) 

    Besluit: conform 

 

6. Regionalisering leerplicht / RMC Zuid- en Midden-Kennemerland  

(Gedrukt stuk nr. 99/Divendal) 

Besluit: conform 

 

7. Kredietaanvraag afronding infrastructuur Waarderpolder 1
e
 fase  

 (Gedrukt stuk nr. 98/ Divendal)   

  Besluit: conform 

  

8. Milieumonitor & Wm jaarverslag 2005  

 (Gedrukt stuk nr. 101/ Divendal) 

 Besluit: conform. De fractie van GL geeft een stemverklaring. 

 

9. Droste: Samenwerkings- en verkoopovereenkomst, kredietaanvraag (II)  

 (Gedrukt stuk nr. 102/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

 Wethouder Divendal zegt toe dat de raadsleden nog gedetailleerde informatie 

zullen ontvangen naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn in de 

raadsvergadering en commissie.  

 

  10.     Invulling achterstallig onderhoud 2006 en latere jaren 

(Gedrukt stuk nr. 91/Divendal) 

    Besluit: gewijzigd De fractie van GL en D66 stemmen tegen het voorstel. 

  

Amendement 1 “achterstallig onderhoud”, ingediend door de fracties van 

PvdA, SP, VVD wordt  aangenomen. De fracties van D66, Partij 

Spaarnestad, dhr. W. Catsman, GL en CU-SGP stemmen tegen het 

amendement.  

 

11. Aangekondigde moties vreemd aan de orde van de dag ex art. 34   

 Motie “vreemd aan de orde” van de fractie van GroenLinks inzake 

UMTS en GSM-masten 

Motie wordt aangehouden i.v.m. bespreking in de commissie Beheer. 

B&W zorgt nog voor nadere informatie t.b.v. de commissiebespreking.  


