
AANVULLENDE-AGENDA

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

Datum donderdag 22 november 2007 om 19.30 uur

1. Vragenuur (toegevoegd aan agenda)
- CDA heeft aangekondigd vragen te willen stellen over:

a. Stand van zaken (overleg over) verhuizing jachthavens i.v.m. de
Schoterbrug

b. De door het college aan de provincie voorgestelde verlegging rode
contour in de Zuiderpolder in relatie tot het Structuurplan 2020.

2. Onderzoek geloofsbrieven (Onder voorbehoud toegevoegd aan agenda)

3. Installatie (Onder voorbehoud toegevoegd aan agenda)

4. Vaststelling van de agenda

5. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 25 oktober 2007 om 19.30 uur

6. Ingekomen stukken:
(N.B. voorstellen voor bespreking in commissies dienen goed te worden
gemotiveerd!)

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 heer J. Vrugt inzake subsidies en verantwoordingen

SoZaWe-gelden (Gedrukt stuk nr. 226/Van der Molen)

7. Benoemingen (Onder voorbehoud toegevoegd aan agenda)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=17C18743-FF0F-4A0E-AF5D-6530B12D6C49
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=17C18743-FF0F-4A0E-AF5D-6530B12D6C49
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B3199B66-3B95-40DE-9547-57C6F61EAF3E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=65B80378-DD27-4895-8208-4FED662DEE67
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=65B80378-DD27-4895-8208-4FED662DEE67


8. Verzoek tot het houden van een interpellatie (o.g.v. artikel 39 R.v.O .)
door de fractie D66 inzake de Zuidoosterkerk
Met betrekking tot dit interpellatieverzoek dient de raad te beslissen:
a. wordt het interpellatieverzoek gehonoreerd
b. op welk moment in de vergadering wordt de interpellatie behandeld

HAMERS TUKKEN

9. Uitvoeringskrediet Delftwijk/ Delftlaan-Noord
(Gedrukt stuk nr. 206/Nieuwenburg)

10. Uitvoeringskrediet Delftwijk/ Slauerhoffstraat
(Gedrukt stuk nr. 207/Nieuwenburg)

11. Deels opheffen voorkeursrecht Scheepmakerskwartier
(Gedrukt stuk nr. 208/Nieuwenburg)

12. Bezwaarschriften tegen aanwijzing gronden op grond van de Wet
voorkeursrecht gemeenten met het oog op de ontwikkeling van het
‘Stadsdeelhart Schalkwijk’ en ‘Spoorzone’ (toegevoegd aan agenda)
(Gedrukt stuk nr. 228/Nieuwenburg)

13. Nota grondprijzen 2007
(Gedrukt stuk nr. 209/Nieuwenburg)

14. Wijziging Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 210/Van Velzen)

15. Tweede partiële wijziging APV
(Gedrukt stuk nr. 211/Schneiders)

16. Krediet voorbereidingsfase Delftwijk-Winkelcentrum Marsmanplein
(Gedrukt stuk nr. 224/Nieuwenburg)

17. Vaststelling van de bijdrage 2006 aan de gemeenschappelijke
regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 222/Van Velzen)

18. Centrale watergang Waarderpolder: voorbereidingskrediet
(Gedrukt stuk nr. 221/Divendal)

19. OPH2: kredietaanvraag 10 projecten (openbare ruimte)
(Gedrukt stuk nr. 218/Divendal)

20. Vaststelling DO herinrichting Engelandpark / krediet
(Gedrukt stuk nr. 220/Divendal)

BESPREEKPUNTEN

21. Burgerinitiatief ‘Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst’
(Gedrukt stuk nr. 225/Van Velzen)

22. Aanpassing kruising Schouwtjeslaan/van Merlenstraat
(Gedrukt stuk nr. 217/Divendal)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CC11813C-1E7F-43B6-A569-8D76CF1811FF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2A965575-C9F5-435A-8F9B-D56B193AA0E7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4831693D-0D8E-4407-A162-EE3EE2806852
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A8DD2159-F5CB-43F7-8D2C-1D6CCC09C023
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A8DD2159-F5CB-43F7-8D2C-1D6CCC09C023
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A8DD2159-F5CB-43F7-8D2C-1D6CCC09C023
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8C4A490C-E0D9-4558-AA9E-A98AAF87E173
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=77D7DD77-17B9-427A-BA87-61D0D682E9E4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BBB008E6-6160-4423-AD11-EED140D14E90
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6C1DC931-8172-4E54-BA21-177562041110
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DF38211B-6C89-4CE2-BBE6-C8FCB415F349
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DF38211B-6C89-4CE2-BBE6-C8FCB415F349
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7CE262BC-0AA9-4C57-B538-A59D35A92C1C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DF308D52-8B1A-4C6F-80CD-2EDF40292319
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=20E82192-01AB-41CC-B6F9-13D85A45B92C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5148B69A-5C17-4CA2-B09B-D8064371BE2D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=13FF9896-9645-49AC-A5E2-24538CFDC9C0


23. Nota Minimabeleid 2008-2010
(Gedrukt stuk nr. 213/Van der Molen)

24. Herijking normbudgetten
(Gedrukt stuk nr. 214/Divendal)

25. Verordening parkeerregulering 2008/ Parkeren Emmaplein e.o.
(Gedrukt stuk nr. 215/Divendal)

26. Verzelfstandiging Sport & Recreatie / accommodaties
(Gedrukt stuk nr. 212/Van Velzen)

27. Eigendomsoverdracht club-/kleedgebouwen op de Haarlemse
sportaccommodaties aan de verenigingen/huurders
(Gedrukt stuk nr. 227/Van Velzen)

28. Voorbereidingskrediet herinrichting Reinaldapark
(Gedrukt stuk nr. 219/Divendal)

29. Ontwerp-begroting 2008 Werkvoorzieningsschap Zuid-
Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 216/Van der Molen)

30. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening en de toekomst van
Paswerk
(Gedrukt stuk nr. 223/Van der Molen)

31. Motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34 R.v.O.) van de
fractie PvdA inzake gratis heroïne verstrekken: ’ja, maar waar?’
(Toegevoegd aan de agenda, tekst volgt per mail)

32. Aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34
R.v.O.) van de fractie VVD inzake protocol actieve informatieplicht

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B794471D-F6F1-4012-AEC1-B96593F10BF2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B7C5333E-39FD-489A-AA94-B361E3B143D1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AEA7F601-5220-4774-AC35-BB590C831706
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=22DBB5B8-2BB9-4F5F-A5EE-989776ADCCB2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=43ADF995-E5A0-40CC-8BF4-A93D896622A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=43ADF995-E5A0-40CC-8BF4-A93D896622A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8189DFD6-6C40-4E53-92B9-AF368534342F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6EE744A0-B265-4FD7-900D-FA13B9080D5E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6EE744A0-B265-4FD7-900D-FA13B9080D5E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DBF0B800-E3ED-4DF7-826D-C93AAECF0BA8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DBF0B800-E3ED-4DF7-826D-C93AAECF0BA8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=68175BD3-DD91-429D-ACAE-02C38BFAA149
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=68175BD3-DD91-429D-ACAE-02C38BFAA149

