
 

    

 

 

    

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

  

 

 

  Datum donderdag 24 mei 2007 om 19.30 uur   

 
    

           

1. Vragenuur 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

 3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van                          

donderdag 26 april 2007 om 19.30 uur 

 

4. 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. Dhr. L. Mulder inzake burgerlijke stand (stuk nr. 96/Schneiders) 

b. Dhr. J. Vrugt inzake Fietsznfabriek (Gedrukt stuk nr. 97/Van der 

Molen) 

      

     HAMERSTUKKEN 
    

5. Stadsdeelhart Schalkwijk: planontwikkeling en oprichting GEM 

 (Gedrukt stuk nr. 87/Nieuwenburg) 

 

6. Voorbereidingsbesluit t.b.v. terrein Kennemer Gasthuis aan de 

Boerhavelaan 

 (Gedrukt stuk nr. 88/Nieuwenburg) 

 

7. Overdrachtsbalans Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet 

Onderwijs 

 (Gedrukt stuk nr. 91/Divendal) 

 



8. Volwasseneneducatie en Onderwijsachterstandenbeleid in het kader 

van het uitvoeringsprogramma Brede Doeluitkering Sociaal/Grote 

Stedenbeleid 2007-2009 

  (Gedrukt stuk nr. 86/Divendal) 

 

9. Vaststelling van de bijdrage 2005 aan de Gemeenschappelijke 

Regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland  

     (Gedrukt stuk nr. 94/van Velzen) 

    

10.  Voorlopig ontwerp en duurzaamheid gemeentelijke kantoren 

  (Gedrukt stuk nr. 89/Van Velzen) 

 

11.  Scenariokeuze huisvesting Spaarnelanden N.V. 

  (Gedrukt stuk nr. 90/Van Velzen) 

 

  BESPREEKPUNTEN 

 

12.  Kredietaanvraag ontwerp en uitvoering project Twee nieuwe 

VMBO-scholen  

  (Gedrukt stuk nr. 92/Divendal) 

 

  HAMERSTUK MET STEMVERKLARING 

 

13.  Besluit sportontwikkeling Badmintonpad parallel aan de realisatie 

nieuwbouw Sterrencollege aan het Badmintonpad 

  (Gedrukt stuk nr. 93/Divendal) 

 

 

 

  

  


