
  

 

 
    

      GEWIJZIGD 
      (zie toezegging bij vragen Noordvleugelconferentie) 
       

  

 

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

 

    Datum donderdag 22 februari 2007 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van mevr. Eikelenboom (VVD) inzake kosten afvalstoffenheffing 

worden beantwoord door wethouder Divendal. 

 

 De vragen van dhr. Elbers (SP) inzake vervoer gehandicapten worden 

beantwoord door wethouder Van der Molen. 

 

 De vragen van dhr. Wever (SP) inzake deurbeleid in de horeca in Haarlem 

worden beantwoord door burgemeester Schneiders. 

 

 De vragen van dhrn. Reeskamp (D66) en De Vries (Partij Spaarnestad) 

inzake afgeven kapvergunning bomen t.b.v. Schoterbrug worden beantwoord 

door wethouder Divendal. 

 

 De vragen van dhr. Pen (CDA) inzake de Noordvleugelconferentie worden 

beantwoord door burgemeester Schneiders.  

 

 Wethouder Nieuwenburg zegt, naar aanleiding van de gehouden 

Noordvleugel-conferentie, toe de raad meer te zullen betrekken bij de 

voorbereiding van conferenties met regio-overschrijdende belangen zodat de 

raad haar kaderstellende rol beter kan uitoefenen. 

 Tevens wordt toegezegd dat de vragen schriftelijk zullen worden 

beantwoord.  

 

2. Vaststelling van de agenda  

 Agendapunt 13 wordt overgeheveld naar BESPREEKPUNTEN. 

 

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van donderdag 8 

februari 2007 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. Mevr. Bosma-Piek inzake beschadiging bomen DEO-terrein 

(Gedrukt stuk nr. 23). Bespreking in commissie Beheer 

b. Dhr. Pen inzake bescherming bomen DEO-terrein (Gedrukt stuk 

nr. 24). Behandeling heeft plaatsgevonden. 

c. Dhr. Catsman en mw. Keesstra inzake voortgang uitstroom uit de 

bijstand (Gedrukt stuk nr. 25/Van der Molen). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

 

Besluit: Brief I.b. wordt geagendeerd voor bespreking in commissie 

Samenleving  

 Brief VII.d. wordt geagendeerd voor bespreking in commissie 

Bestuur. 

 Brief VII.c. wordt geagendeerd voor bespreking in commissie 

Samenleving. 

 

5.     Benoemingen 

 Er zijn 32 geldige stembiljetten ingeleverd. 

 Benoemd is tot  

 bestuurslid van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs 

te Haarlem mevr. A.C. de Visch Eybergen met 32 stemmen  

 bestuurslid van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs 

te Haarlem de heer F. Rob met 32 stemmen 

 bestuurslid van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs 

te Haarlem de heer R.C. de Wilde met 32 stemmen. 

 bestuurslid van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs 

te Haarlem de heer L. Dirks met 32 stemmen  

 

6. Bezwaar tegen afwijzing verzoek om plansschadevergoeding dhr. en 

mw. Van Zon  

 (Gedrukt stuk nr. 38/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

  

7. Benoeming leden Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs  

    (Gedrukt stuk nr. 27/Divendal) 

    Besluit: conform 

 

8.     Wijziging Nadeelcompensatieverordening voor infrastructurele werken      

2005  

 (Gedrukt stuk nr. 30/Divendal) 

 Besluit: conform 



  

9. Kredietverlenging verkoop Houtmarkt 7 ca   

 (Gedrukt stuk nr. 33/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

10. Doctershof grondverkoop aan marktpartij  

 (Gedrukt stuk nr. 34/Nieuwenburg)  

 Besluit: conform 

 

11. Aanpak asbestverontreiniging depot Frans Halsmuseum  

 (Gedrukt stuk nr. 35/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

12.     Verantwoording fractie- en scholingsgelden 2005 en het eerste kwartaal 

2006  

 (Gedrukt stuk nr. 36/Schneiders) 

 Besluit: conform. De Axielijst en Partij Spaarnestad stemmen tegen het 

voorstel. 

 

 13. Kredietoverschrijding fietsvoorzieningen Korte Verspronckweg  

 (Gedrukt stuk nr. 29/Divendal) 

 Besluit: conform  

    

 Amendement 1 “kredietoverschrijding”, ingediend door de fractie van PvdA, 

SP, VVD en CDA wordt  ingetrokken.  

 

In de commissie Bestuur zal er worden gesproken worden over de 

systematiek van financiering van overschrijdingen kredieten.  

 

11. Motie vreemd aan de orde van de dag art. 34 R.v.O inzake homo-

huwelijken 

De motie wordt aangenomen. De fracties van CDA, CU-SGP, Partij 

Spaarnestad en dhr. Hagen (VVD) stemmen tegen de motie. 

 

 


