
 
     De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de 

stadhuisbibliotheek, tel. 5113150  

 

Datum donderdag 26 april 2007 om 19.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenuur.   

 

2. Vaststelling van de agenda  

 Geen bijzonderheden.  

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 29 

maart 2007 en 12 april 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 

 Brieven I.a. en I.e. worden ter bespreking aangeboden aan de 

commissie Samenleving. 

 Brieven I.c. en I.d. worden ter bespreking aangeboden aan de 

commissie Beheer. 

 Brief I.g. wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie 

Samenleving.  

 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: 

 

5. Aanpassen verordening controle financieel beheer en op de inrichting 

van de financiële organisatie van de gemeente  

 (Gedrukt stuk nr. 80/Schneiders) 

 Besluit: conform  

 

6. Visie op planning en control 

 (Gedrukt stuk nr.79/Van Velzen) 

 Besluit: conform      

 

7. Programma van Eisen Connexxionterrein              

(Gedrukt stuk nr. 69/Nieuwenburg) 

Besluit: teruggenomen.  

 



De wethouder zegt toe te zullen met een nieuw voorstel waarin o.a. de 

locatie voor de woonwagens en een eventueel alternatief terrein, verdeling 

van de koop- en huurwoningen op het terrein en de hoeveelheid groen per 

m2 aan de orde zal komen. 

 

Amendement 2007-4/1 “30%”, ingediend door de fractie van het CDA wordt 

ingetrokken.  

 

Amendement 2007-4/2 “Connexxion Groen”, ingediend door de fracties van 

CDA en Axielijst wordt ingetrokken.  

 

Amendement 2007-4/3 “Woongroepen”, ingediend door de fracties van CDA  

en Axielijst wordt ingetrokken.  

 

Amendement 2007-4/4 “Woonwagens”, ingediend door de fractie van het 

CDA wordt ingetrokken. 

 

Amendement 2007-4/5 “dialoog en ruimte voor onderbouwing”, ingediend 

door de fracties van Axielijst en SP  wordt ingetrokken. 

 

Amendement 2007-4/6 “benzinestation”, ingediend door de fractie van het 

CDA en Axielijst wordt ingetrokken.  

 

Amendement 2007-4/7 “Ontwikkeling Connexxionterrein”, ingediend door 

de fractie van de VVD wordt ingetrokken.  

 

Amendement 2007-4/8 “Groen Connexxionterrein”, ingediend door de 

fractie van GLH wordt ingetrokken.  

 

Amendement 2007-4/9 “Werkgroep Connexxionterrein”, ingediend door de 

fracties van GLH, PvdA en CDA wordt ingetrokken.  

 

Amendement 2007-4/10 “standplaatsen Connexxionlocatie”, ingediend door 

de fractie van D66 wordt ingetrokken.  

 

Amendement 2007-4/11 “Bevorder de doorstroming”, ingediend door de 

fractie van de SP wordt ingetrokken. 



8. Agenda cultureel erfgoed Haarlem 

 (Gedrukt stuk nr. 82/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform. 

De fracties van het CDA, Partij Spaarnestad, D66, VVD en Axielijst geven 

een stemverklaring. 

 

9. Besluit nader onderzoek voor principe-verzelfstandiging Service    

Bedrijf Haarlem met Spaarnelanden en Paswerk  

 (Gedrukt stuk nr.81/Van Velzen) 

 Besluit: conform 

 De fractie van het CDA geeft een stemverklaring.  

 

 

 

 

 


