
Via www.haarlem.nl zijn vanaf 17 april 2008 alle vergaderingen van de gemeenteraad en de
raadscommissies online te beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook
achteraf. De geluidsbestanden komen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op
donderdagavond een live-uitzending plaatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt
via www.haarlem.nl/raadonline direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl vindt u
ook de vergaderdata van de raad en de commissies.

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

Datum donderdag 03 december 2009 om 19.30 uur

ATTENTIE: voor de in de raadsstukken genoemde bijlagen wordt verwezen naar de
commissiestukken en het BIS. In uitzonderingsgevallen worden bijlagen wel meegestuurd.

1. Vragenuur

2. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 05 november 2009 om 19.45 uur
donderdag 05 november 2009 om 19.30 uur luisterzitting
donderdag 12 november 2009 om 17.00 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 de beantwoording van vragen.

5. Benoemingen

HAMERSTUKKEN

6.1 Beheer perceellozingen in de openbare ruimte
(2009/203037/MD)

6.2 Vaststelling afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2009
(2009/181808/MD)

Raadsagenda

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=65ED3806-617A-46DA-A946-D5AB3AAA15C6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=65ED3806-617A-46DA-A946-D5AB3AAA15C6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=185A824B-8778-4464-8AD8-FF4C72FBD1A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=686F7175-21F9-45AB-8011-7044BDDAF604
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=742A748C-FA95-4E23-9423-1D6AE29E3877
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A8C08A0D-7F0D-449C-87AA-BAE097FE60F6


6.3 Jaarverslag 2008 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Voortijdig
Schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland en jaarverslag leerplicht
Haarlem 2007-2008
(2009/100699/MD)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

7.1 Vaststellen bestemmingsplan “Haarlem 023”
(2009/186957/JN)

7.2 Kredietaanvraag project digitalisering
(2009/207223/ CvV)

7.3 Invoering gemeentelijke basisadministratie personen en vaststellen nieuwe
verordening
(2009/117860/BS)

7.4 Kredietverstrekking aanpassingen Stadion HFC Haarlem
(2009/182113/MD)
(Bijgevoegd: Brief wethouder Divendal (2009/226269) inzake economische waarde
opstallen HFC Haarlem)

BESPREEKPUNTEN

8.1 Vaststellen definitief ontwerp (DO) herinrichting Oranjeplein
(doorgeschoven uit de vergadering van 05 november jl.)
(2009/138333/MD)
(Bijgevoegd: Motie DO Oranjeplein en beantwoording(2009/226265) door
Wethouder Divendal d.d. 25 november 2009)

8.2 Wijziging Monumentenverordening
(op verzoek van het College van B&W doorgeschoven uit de vergadering van 05
november jl.)(2009/169170/JN)
(Bijgevoegd: Brief (2009/2223060 en bijlagen van wethouder Nieuwenburg
d.d. 18-11-2009)(zie bovenstaand raadstuk)

8.3 Plan van aanpak Gebiedsvisies
(doorgeschoven uit de vergadering van 05 november jl.)
(2009/149477/JN)

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Motie van GroenLinks Haarlem ‘Berekenen
de werkelijkheid of meet de werkelijkheid dat is de kwestie’

Motie van de SP ‘Maak een eind aan de fietschaos’
.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1B4179ED-17D1-4C8E-8BAF-83804EA2CB19
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1B4179ED-17D1-4C8E-8BAF-83804EA2CB19
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1B4179ED-17D1-4C8E-8BAF-83804EA2CB19
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BE527965-6248-4728-B007-DCB933984DDF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1500F780-7287-44D0-AC18-024A2AC7F532
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B04A6016-132A-459B-BB52-1D40006EC2A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B04A6016-132A-459B-BB52-1D40006EC2A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5A2E5E17-4FED-46C1-8168-27A12BDCDB7B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AF6CCF2B-C449-4FC7-A54F-9CF0A05C3E89
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=69E59211-FEE9-463B-B634-C77B805C289E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3F68DC6A-03A5-49F7-911C-2B8D1B73C9A3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E9A44499-5D4E-47CF-B4D6-7C6CB4DC13F6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FCAC9133-FAAB-44DF-82BD-AA04C5A25853
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=545FAA5E-22F8-44B0-B574-3AD65EA51DC0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=545FAA5E-22F8-44B0-B574-3AD65EA51DC0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D293602D-C83A-48DD-AA6D-F1669B211B15


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

Datum donderdag 03 december 2009 om 19.30 uur

ATTENTIE: voor de in de raadsstukken genoemde bijlagen wordt verwezen naar de
commissiestukken en het BIS. In uitzonderingsgevallen worden bijlagen wel meegestuurd.

HAMERSTUKKEN

6.4 Kredietaanvraag Frans Halsmuseum
(2009/144187/ CvV)

6.5 Aanbrengen C –2000 communicatiesysteem in het gebouw Appelaar en in
parkeergarage Cronjé
(2009/173905/JN)

6.6 Verkoop ondergrond Westhof E1 Ripperda fase 3 (zienswijze)
(2009/209213/JN)

6.7 Verkoop appartementsrecht Grote Houtstraat 1A en 1B (zienswijze)
(2009/80541/JN)

6.8 Verkoop kavel Fustweg aan Ratiotec (voor verhuur aan Cavex) (zienswijze)
(2009/200944/JN)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

7.5 De Zomerzone als preventiewijk
(2009/163856/HvdM)

BESPREEKPUNTEN

8.4 De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Haarlem 2010 en de antwoorden op de advisering door de WMO raad en de
inspraakreacties t.a.v. het voorstel tot wijziging van de Verordening
(2009/210433/HvdM)

Raadsagenda deel II

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BB229CDD-91F0-402D-BE37-74D5E8055CFA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=53FC4501-74B0-47CA-948D-8F6728927131
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=53FC4501-74B0-47CA-948D-8F6728927131
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5C3085CC-5C89-40BB-88DA-C60277BCD674
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ADBCA11E-DF41-4334-8FDC-6FC5D1BED82A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F3C855B2-0E1B-46A1-BC0C-A464F94D0F6F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CCF66884-51FD-4480-BB1B-B16E3A51CA61
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BBEE81D4-0B7E-4FCD-923B-11C5AD918612
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BBEE81D4-0B7E-4FCD-923B-11C5AD918612
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BBEE81D4-0B7E-4FCD-923B-11C5AD918612

