
  

 

 
    

       
     

      GEWIJZIGDE VERSIE  
      (besluitvorming agendapunt 11)  

 

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

 

Datum donderdag 18 mei 2006 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van de heer Wever inzake verbod op uitdelen folders bij 

Bevrijdingspop worden beantwoord door burgemeester Pop. 

 

 Burgemeester Pop zegt toe dat dit onderwerp ook nog aan de orde zal komen 

in de commissie Bestuur. 

 

 De vragen de heer Vrugt inzake de hekken bij de Melkbrug worden 

beantwoord door wethouder Divendal.  

 

2. Vaststelling van de agenda 

 Agendapunt 9 “Droste ….” wordt van de agenda afgevoerd. 

 Agendapunt 7 wordt overgeheveld naar de BESPREEKPUNTEN. 

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag  

13 april 2006 om 19.30 uur en van donderdag 27 april om 19.00 uur 

 Geen bijzonderheden  

 

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. C.J. Pen inzake extra Rijksmiddelen brede scholen (Gedrukt 

stuk nr. 93/Divendal). Als nadere informatie van wethouder 

aanleiding geeft alsnog bespreking in commissie Samenleving. 



b. dhr. F.W. Lantink, W.A. Catsman en J. Verhagen en mw. M.F. 

Funnekotter-Noordam inzake entree Grote Kerk/Vishal (Gedrukt 

stuk nr. 94/Van Velzen). Bespreking in commissie Samenleving. 

c. dhr. M. Aynan en mw. M. Zoon inzake vergunningverlening 

(Gedrukt stuk nr. 95/Van Velzen/Pop). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

 

Brief I. p. zal worden besproken in de commissie Samenleving (gezien het 

actuele karakter van dit onderwerp) 

Brief III.c.: raad zal (evt. via de commissie) op de hoogte gebracht worden. 

Als de informatie daar nog aanleiding toe geeft alsnog bespreken in 

commissie Bestuur. 

 

5. Benoemingen  

Er zijn 36 geldige stembiljetten ingeleverd.  

     Benoemd is tot: 

 lid van de commissie Beheer mevr. M.J.M. Keesstra-Tiggelman met 

36 stemmen  

 bestuurslid van het Algemeen Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk Bedrijven) de heer R.H.C. Hiltemann met 28 

stemmen  

 

6. Afhandeling bezwaar Volksuniversiteit tegen subsidiebesluit 2005 

 (Gedrukt stuk  nr. 92/Velzen) 

 Besluit: conform 

    

7. Projectopdracht en kredietaanvraag Delftlaan Noord 

 (Gedrukt stuk nr. 87/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

Motie 2 “parkeerproblematiek”, ingediend door de fractie van de VVD wordt 

ingetrokken i.v.m. toezegging wethouder. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt toe tegemoet te willen komen aan de motie 

door met de corporaties de parkeerproblematiek (nogmaals) te bezien. E.e.a. 

is/blijft afhankelijk van het prijskaartje dat daar aan hangt. 

 

8. Verkoop Schotersingel 

 (Gedrukt stuk nr. 90/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform. Axielijst stemt tegen het voorstel. 

 De fracties van CDA en Axielijst geven een stemverklaring. 

 

9. Droste: Samenwerkings- en verkoopovereenkomst, kredietaanvraag 

 (Gedrukt stuk nr. 88/Nieuwenburg) 

 Besluit: afgevoerd  

 

10.  Vaststelling Milieuwerkprogramma 2006 

 (Gedrukt stuk nr. 75/Divendal) 

 Besluit: conform 



 

Wethouder Divendal zegt toe te willen discussiëren over de 

schoonheidsgraden (het niveau van schoonmaak) van de wijken en de 

prijskaartjes die daaraan hangen. 

 

11. Een ondersteunend en stimulerend grondbeleid; Nota grondbeleid  

Haarlem 2006 

 (Gedrukt stuk 79/Pop) 

 Besluit: gewijzigd 

 

Amendement 1 “grondbeleid”, ingediend door PvdA, SP, CDA, GL, VVD,    

D66 wordt ingetrokken i.v.m. toezegging wethouder.  

 

Wethouder Nieuwenburg zegt toe te willen brainstormen over de 

verschillende soorten grondbeleid. 

Tevens zegt hij toe een aantal aanbevelingen uit het enquêterapport Vastgoed 

te zullen uitvoeren en deze aan de raad te doen toekomen. 

 

 

 

 

 

 

 


