
 

    

 

 

    

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

  

 

 

  Datum donderdag 25 januari 2007 om 20.00 uur   

 

    

 
    

           

1. Vragenuur 

- D66 inzake VMBO-scholen op terrein 023 

- GL inzake veiligheid ondergrondse containers 

- Axielijst inzake kippen op terrein Kennemer Gasthuis 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

 3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van                          

donderdag 21 december 2006 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. Mevrouw De Jong inzake budget WMO (Gedrukt stuk nr. 

13/Van der Molen) 

      

     HAMERSTUKKEN      

 

5. Verzoek tot het houden van een interpellatie (o.g.v. artikel 39 R.v.O.) 

door de fractie van Partij Spaarnestad inzake de Vondelweg  
 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 

 

 

LET OP: in de Refter vindt van 19.30 – 20.00 uur de informele 

raadsbijeenkomst plaats inzake de selectie van onderwerpen voor de 

Stadsgesprekken 2007. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.   



6. Projectopdracht fly-overs en krediet Initiatief/Definitiefase 

(Gedrukt stuk nr.01/Divendal)  

 

7. Kredietaanvraag voorbereidingskosten 2007 vernieuwing Delftwijk  

    (Delftwijk paraplu)  

(Gedrukt stuk nr.04/Divendal) 

 

8. Vaststelling bestemmingsplan Penningsveer 

 (Gedrukt stuk nr. 05/Nieuwenburg) 

 

9. Kredietaanvraag vervolgontwerp- en voorbereidingsfase     

winkelcentrum  Marsmanplein 

 (Gedrukt stuk nr. 06/Nieuwenburg) 

 

10.  Kredietaanvraag Meerwijk-centrum periode 2007-2008 

 (Gedrukt stuk nr. 07/Nieuwenburg) 

 

11. Grondtransacties Roemer Visscherstraat 

 (Gedrukt stuk nr. 08/Nieuwenburg) 

 

12. Planschade Jan Haringstraat 6 

(Gedrukt stuk nr. 09/Nieuwenburg) 

 

13. Afwikkeling krediet renovatie zwembad De Houtvaart  

 (Gedrukt stuk nr. 10/Divendal) 

 

BESPREEKPUNT 

     

14.     Kredietaanvraag programmamanagement Schalkwijk voor periode 

2007 t/m 2008 

(Gedrukt stuk nr. 11/Nieuwenburg) 

 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 

 

15. Gemeentelijk Gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 

 (Gedrukt stuk nr. 02/Van der Molen) 

 

16. Besteding Kabelgelden 2007 

    (Gedrukt stuk nr. 03/Van der Molen) 

    

17. Beheerverordening Grond- en Gebouwenexploitatie 2007 

    (Gedrukt stuk nr. 12/Nieuwenburg) 
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