
AGENDA

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

Datum donderdag 6 maart om 19.30 uur

1. Vragenuur

2. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 7 februari 2008 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. de heer Elbers inzake overdracht van archiefmateriaal (Gedrukt

stuk nr. 39/Schneiders)
b. mevr. Kropman inzake herindicering Huishoudelijke

Verzorging PGB houders (Gedrukt stuk nr. 41/Van der Molen)
c. de heer Hiltemann inzake dynamische afsluiting binnenstad

(Gedrukt stuk nr. 42/Divendal)
d. de heer Hiltemann inzake vervanging parkeervignetten 2008

(Gedrukt stuk nr. 44/Nieuwenburg)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AD561FB0-5D02-401B-99E9-38FCE3968FB7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AD561FB0-5D02-401B-99E9-38FCE3968FB7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3A86F743-2B3F-4E87-8A86-9DC28BB1976E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D3163700-E3AD-4078-966C-B829DB164F37
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=30A610F3-E796-4D50-A229-EFD4D40840E4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=30A610F3-E796-4D50-A229-EFD4D40840E4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9EF10D4C-5E01-4391-90E2-2C24B8AD68CF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0E584CA3-88A6-4869-B400-50E069C5825B


HAMERS TUKKEN

5. O verhevelen van de resterende middelen Oggz 2007 ad € 220.524,-
naar 2008 en te bestemmen voor de Oggz in 2008
(Gedrukt stuk nr. 30/van der Molen)

6. Aanbrengen geluidsreducerend asfalt op Schipholweg
(Gedrukt stuk nr.33/Divendal)

7. Depot Frans Hals Museum
(Gedrukt stuk nr. 35/van Velzen)

8. Verkoop “kavel Zuid” Zuid Schalkwijkerweg naast 7
(Gedrukt stuk nr. 38/Nieuwenburg)

9. Kredietaanvraag voorbereidingskosten 2008 t/m 2010 vernieuwing
Delftwijk 2020 (Delftwijk Paraplu)(Gedrukt stuk nr. 37/Divendal)

BESPREEKPUNTEN

10. Resultaten Tunnelstudie Zuidtangent 2007
(Gedrukt stuk nr. 34/Nieuwenburg)

11. Instellen bestemmingsreserve afkoopsommen parkeren
(Gedrukt stuk nr. 36/Nieuwenburg)

HAMERS TUKKEN MET STEMVERKLARING

12. Verordening VROM Starterslening
(Gedrukt stuk nr. 43/van Velzen)

13. Preventie huisuitzettingen
(Gedrukt stuk nr. 31/van der Molen)

14. Definitieve besluitvorming verzelfstandiging Frans Hals Museum
(Gedrukt stuk nr. 32/van Velzen)

15. Advies commissie BBS bezwaarschriften voorbereidingsbesluit
Schoterbrug(Gedrukt stuk nr. 40/Divendal)

16. Motie vreemd aan de orde van de dag:
a. van de fractie van de CDA inzake “de rode contour”(art. 34

RvO )
(motie is doorgeschoven van 7 februari jl.)

b. van de fracties van Groen Links, Axielijst, CDA, D66, Partij
Spaarnestad, SP en CU/SGP inzake geen “exclusief en extensief
woningmilieu” in het groen van de Zuiderpolder (art. 34 RvO )
(motie is doorgeschoven van 7 februari jl.)

c. van de fractie van de PvdA inzake Millenniumgemeente
(aangekondigd in commissie Beheer 21 februari a.s.; de tekst van
de motie volgt z.s.m.)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0ED2F82A-83E5-42A3-94DF-76EFE2BEA438
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0ED2F82A-83E5-42A3-94DF-76EFE2BEA438
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ACD25016-B4C6-42F3-83E2-BE7B7604607A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8D93953B-7658-4440-A392-58CF891686A6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AF7E1CD6-227E-4CB8-AEFB-4C049D1839D0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=12B68F55-CCAF-47F3-B08A-AADAA9119DD4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=12B68F55-CCAF-47F3-B08A-AADAA9119DD4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9D07B573-39AE-4197-9EE8-85DACAC1454D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=62916528-A229-4630-90C5-27D821DD0747
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AEF082F8-C798-4ADA-9F26-A07125B130DE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=63308151-131A-4996-8329-C4E258AA43A4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=95A04F54-F29E-4BEC-A6B3-CEE83F6414DB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=87626DEE-E208-451F-976B-A34CF3ADBEC9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=87626DEE-E208-451F-976B-A34CF3ADBEC9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CF64B9D8-056B-47E2-AFB3-86DFDDDF0EFF

