
  

 

 
    

       
     
       

  

 

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

 

  Datum donderdag 22 juni 2006 om 20.00 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van dhr. Pen (CDA) inzake betere aanpak wietplantages worden 

beantwoord door burgemeester Pop. 

 

 De vragen van D66 inzake buslijnenstelsel Zuiderhout worden beantwoord 

door wethouder Divendal. 

 

 De vragen van Axielijst inzake niet tijdig beantwoorden artikel 38 RvO-

vragen worden beantwoord door burgemeester Pop. 

 

2. Vaststelling van de agenda  

 Agendapunt 7 en agendapunt 9 worden overgeheveld naar 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING. 

 Agendapunt 10 wordt overgeheveld naar BESPREEKPUNTEN. 

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 18 mei 

2006 om 19.30 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. Catsman inzake voedselbank (Gedrukt stuk nr. 103/Van der 

Molen). Behandeling heeft plaatsgevonden.  

 



Besluit: de lijst Ingekomen Stukken zal de volgende raadsvergadering 

opnieuw worden geagendeerd i.v.m. het niet ter inzage leggen van de 

stukken. 

 

5. Vaststelling Verordening Parkeerregulering n.a.v. wijzigingen 

parkeerbeleid 

(Gedrukt stuk nr. 110/Divendal 

 Besluit: conform  

 

6. Jaarrekening 2005, begrotingswijziging 2006 en programmabegroting 

2007 Recreatieschap Spaarnwoude  

(Gedrukt stuk nr. 113/Divendal) 

 Besluit: conform 

 

7. Voorbereidingsbesluit Deliterrein                                                

    (Gedrukt stuk nr. 106/Nieuwenburg) 

Besluit: conform. De fracties van Partij Spaarnestad, D66 en het CDA geven 

een stemverklaring. 

 

8. Ontwerp-jaarrekening 2005 Hulpverleningsdienst  

 Kennemerland 

 (Gedrukt stuk nr. 108/Pop) 

 Besluit: conform  

 

9. Ontwerp-begroting 2007 Hulpverleningsdienst  

Kennemerland  

 (Gedrukt stuk nr. 109/Pop) 

 Besluit: conform. De fractie van D66 geeft een stemverklaring. 

 

10. Projectopdracht Roemer Visscherstraat/krediet buitenruimte  

 (Gedrukt stuk nr. 111/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform.  

 

De wethouder zegt toe dat de raamovereenkomst transformatie Haarlemse 

wijken na de zomervakantie ondertekend zal worden met de 

woningcorporaties.  


