
  

 

 
    

       
     
 

 

 

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

 

    Datum  woensdag 13 april 2006 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

  

 De vragen van mevr. Bosma-Piek van de VVD inzake bomenkap 

Schalkwijkerstraat worden beantwoord door wethouder Divendal. 

 

 De vragen van dhr. J. Vrugt van de Axielijst inzake vossenjacht worden 

beantwoord door wethouder Martini. 

 

2. Installatie van de heer S.J.A. Hikspoors als nieuw lid van de 

gemeenteraad voor de fractie VVD 

 De heer S.J.A. Hikspoors is geïnstalleerd. 

 

 Onderzoek geloofsbrieven schaduwraadsleden 

 Toegelaten tot de raad zijn de heren Draaisma, Van Schagen, Schouten, 

Krop, Visser, Van der Spoel, Harroud, Goeloe en mevrouw Van Limbeek. 

 

3. Vaststelling van de agenda 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van woensdag 15 

maart 2006 om 13.30 uur, woensdag 15 maart 2006 om 20.00 uur en 

donderdag 16 maart 2006 om 19.30 uur. 

 Op pagina 170 wordt dhr. Vreugdenhil vervangen door “dhr. DE VRIES”.  

   

 5. 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. de fractie D66 inzake huisvesting bijzondere basisschool de Ark 

(gedrukt stuk nr. 67/Divendal). Behandeling heeft 

plaatsgevonden.  

 

Besluit: brief cat. I.a, c, en k gaan naar commissie Samenleving 

 brief cat. I.o. gaat naar commissie Ontwikkeling 

 brief cat. III.h, i en j gaan naar commissie Samenleving 

 brief cat. III.l gaat naar commissie Ontwikkeling 

  

6. Benoemingen  

Er zijn 37 geldige stembiljetten ingeleverd.  

     Benoemd is tot lid van de commissie: 

     Bestuur  

 de heer C.A. Kaatee met 37 stemmen  

 mevr. H. Koper met 37 stemmen  

 de heer P.G.M. Elbers met 36 stemmen  

 mevr. S.M.J.G. Gesthuizen met 37 stemmen  

 de heer M.L. Hagen met 37 stemmen 

 mevr. D. Eikelenboom met 37 stemmen 

 de heer W.A. Catsman met 36 stemmen 

 de heer C.J. Pen met 37 stemmen 

 de heer L.J. Mulder met 37 stemmen 

 de heer A. Azannay met 37 stemmen 

 de heer F.H. Reeskamp met 37 stemmen 

 de heer T.J. Vreugdenhil met 37 stemmen 

 de heer C.A.S. de Vries met 37 stemmen 

 de heer J. Vrugt  met 37 stemmen 

 de heer J.A. Bawits met 37 stemmen 

Beheer 

 mevr. M. Zoon met 37 stemmen 

 de heer R.H.C. Hiltemann met 37 stemmen 

 de heer A.J. van den Beld met 37 stemmen 

 mevr. P. Bosma-Piek met 37 stemmen 

 mevr. T.E.M. Hoffmans met 37 stemmen 

 mevr. A.L.M.G. de Jong met 37 stemmen 

 de heer J.J. Visser met 37 stemmen 

 de heer W.A. Catsman met 37 stemmen 

 mevr. L.C. van Zetten met 36 stemmen 

 de heer T.J. Vreugdenhil met 37 stemmen 

 de heer C.A.S. de Vries met 37 stemmen 

 de heer J. Vrugt met 37 stemmen 

Ontwikkeling 

 de heer O. Özcan met 37 stemmen 

 de heer J. Fritz met 37 stemmen 

 de heer R.H.C. Hiltemann met 37 stemmen 

 de heer P.A. Wever met 37 stemmen 



 de heer Chr. van Velzen met 37 stemmen 

 de heer S.J.A. Hikspoors met 37 stemmen 

 de heer W.A. Catsman met 37 stemmen 

 de heer C.J. Pen met 37 stemmen 

 de heer L.J. Mulder met 37 stemmen 

 mevr. T.E.M. Hoffmans met 37 stemmen 

 de heer F.H. Reeskamp met 36 stemmen 

 de heer T.J. Vreudenhil met 37 stemmen 

 de heer C.A.S. de Vries met 36 stemmen 

 de heer J. Vrugt met 37 stemmen 

Samenleving 

 mevr. A. Kropman met 37 stemmen 

 mevr. M. Lodeweegs met 37 stemmen 

 de heer M. Aynan met 37 stemmen 

 mevr. S. Özoğul-Özen met 37 stemmen 

 de heer B. C. Roos met 36 stemmen 

 de heer M.L. Hagen met 37 stemmen  

 de heer A.J. van den Beld met 37 stemmen  

 mevr. M.J.M. Keesstra-Tiggelman met 37 stemmen 

 de heer J.J. Visser met 37 stemmen 

 de heer A. Azannay met 37 stemmen 

 mevr. A.L.M.G. de Jong met 37 stemmen 

 mevr. L.C. van Zetten met 37 stemmen 

 de heer T.J. Vreugdenhil met 37 stemmen 

 de heer C.A.S. de Vries met 37 stemmen 

 de heer J. Vrugt met 37 stemmen 

 de heer J.A. Bawits met 37 stemmen 

     

7. Voorbereidingsbesluit Heringaweg 

     (Gedrukt stuk nr. 66/Rietdijk) 

     Besluit: conform 

 

8. Stand van zaken coalitievorming 

Motie 1 “coördinator ouderenbeleid/WMO”, ingediend door de fractie van 

CDA en Ouderenpartij Haarlem wordt verworpen. De fracties van GLH, 

CDA, Ouderenpartij Haarlem, CU-SGP en Partij Spaarnestad stemmen voor 

de motie. 
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