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

  

 

 

  Datum donderdag 29 maart 2007 om 19.30 uur   

 
    

           

1. Vragenuur 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

 3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van                          

donderdag 22 februari 2007 en 15 maart 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. dhrn. Hiltemann en Elbers inzake Herdenkingsmonument  

Reinaldapark (Gedrukt stuk nr. 53) 

b. mw. De Jong inzake het studeren van vluchtelingen met 

behoud van uitkering (Gedrukt stuk nr.  54) 

c. dhrn. Aynan, Fritz en Özcan inzake initiatief Amsterdam Plus 

(Gedrukt stuk nr. 55) 

d. dhr. Van den Manakker inzake wijkcentrum Schalkererf 

(Gedrukt stuk nr. 63) 

e. dhrn. Hiltemann en Elbers inzake parkeerbelasting (Gedrukt 

stuk nr. 62) 

f. dhr. Reeskamp inzake Schaepmanstraat III (Gedrukt stuk nr. 

64/Nieuwenburg) 

     

 

 

  

 



    HAMERSTUKKEN 

     

5. Voorkeursrecht 

 

6. Advies Kamer 3 bezwaarschrift Z.  

    (Gedrukt stuk nr. 56/Nieuwenburg) 

    

7. Kredietaanvraag uitvoering nieuwbouw funderingsaanpak 
    (Gedrukt stuk nr. 58/Nieuwenburg) 

   

  8. Vervanging dynamische afsluiting Binnenstad  

    (Gedrukt stuk nr. 61/Divendal) 

       

9. Schipholweg: convenant Rijk/Gemeente geluidsarm asfalt 

     (Gedrukt stuk nr. 49/Divendal) 

 

    BESPREEKPUNTEN 

 

10. Kostendekkendheid Bouwleges, bouwlegestarieven en de zekerstelling    

van de productie  

 (Gedrukt stuk nr. 31/Nieuwenburg) 

       

   11. Hoofdlijnennotitie milieubeleid 2007-2010 en het milieuwerk-  

programma 2007 

   (Gedrukt stuk nr. 48/Divendal) 

  

  12. Kredietaanvraag uitvoering  kop Scheepmakersdijk fase 2 

 (Gedrukt stuk nr. 50/Divendal) 

 (Brief van wethouder Divendal n.a.v. commissievergadering 15/3 

bijgevoegd). 

 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 

  

13. Economische agenda en uitvoeringsprogramma  

(Gedrukt stuk nr. 60/Schneiders) 

    

  14. Sloop en sloopkrediet schoolgebouw Briandlaan 

    (Gedrukt stuk nr. 59/Nieuwenburg) 

 

15. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake “geluidsmetingen 

Schiphol” van GL (o.g.v. art. 34 RvO) 

 Motie 11 wordt aangenomen. De fracties van CDA, Axielijst en VVD 

stemmen tegen de motie. 

 

16. Motie vreemd aan de orde van de dag o.g.v. art. 34 R.v.O. inzake 

“Collectief Antwoordgericht Vervoer” van de Axielijst en CDA  
 

17. Motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34 R.v.O.) inzake 

“Blijf met je takken van de boom/Burgwalplataan blijft staan” van de 

Axielijst  

  

18. Motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34 R.v.O.) 

 inzake “Kwijtschelding: Zuurverdiend – Zoet Behouden” van de 

Axielijst en het CDA  

  


