
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 in kamer 116 in het stadhuis, tel. 5113034 
  

Datum donderdag 20 september 2012  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 :              

maandag 2 juli              
woensdag 4 juli 
donderdag 5 juli 
donderdag 19 juli 
 

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. 
VII Beantwoording van brieven gericht aan de Raad namens het college van 

burgemeester en wethouders  
VIII     Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van een commissie ter  

afdoening   
 
  

OVERIGE AGENDAPUNTEN 
 

5. Voordracht, Onderzoek geloofsbrieven en Installatie nieuwe wethouder 
 
 HAMERSTUKKEN 

    
6. Cronjégarage Ripperda verkoop 79 parkeerplaatsen 
 (2012/230748) 
 

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D498B928-DFFE-40F0-BD1D-DD9818F18C85
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7A44BAA3-0A87-4229-A2A3-6A5B908AF314
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B959AFDE-BA80-412D-993C-6BA62E47CD9A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=924CA59E-D8BA-4B48-B4EF-2DAEC0FD9124
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3228F5F9-4B67-4460-A441-51BA3172294E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=70F86B7C-2F75-4075-B3EF-CDB6E45E0070
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4F338CF3-ED21-4AF6-B9DE-CDA75DAD0086


 

 

 

7. Ontwikkelingskader Nedtrain parkeerterrein 
 (2012/243691) 
 
8. Projectopdracht Nieuwe Energie 
 (2012/105167) 
 
9. Verkoop laatste fase Ripperda 
 (2012/247597) 
 
10. Voorbereidingsbesluit Slachthuisterrein 
 (2012/322692) 
 
11.  Duurzaamheidsmonitor en Wet milieubeheer jaarverslag 2011 
 (2012/323814) 
 
12. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en aanvraag uitvoeringskrediet Nieuwe 

Gracht vervanging walmuren fase 2 
 (2012/152989) 
 
13. Ontwerpbegroting 2013 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 
 (2012/264330 )  
 
14. Tweede wijzigingsverordening belastingen 2012 
 (2012/280376) 
  
15. Wijziging Reglement van Orde inzake  aanmelding motie vreemd aan de orde 

van de dag 
 (2012/357172) 
 
 
 HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 
16.  Voorbereiding verkoop Noord-Schalkwijkerweg 117 

(2012/239210) 
   
 
 BESPREEKPUNTEN 

  
17. Vaststellen gebiedsvisie Kleverlaanzone 

(2012/339273)  
   
Brief wethouder Cassee inz wijziging gebiedsvisie Kleverlaanzone 

  

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7443EAFC-D905-4BC3-88C0-B4F2AC0B0FDF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=0DE1D54B-45BC-4F75-A36E-161710AA329D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=2F91F90C-48BD-48DF-AA8D-824A72F183E3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FA9BFD28-3E59-4E7A-9768-9D7052F29945
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7C1D6918-0BE1-434A-BC9F-E18017514873
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95B9D8F8-BC4C-40DA-BBB5-C8B8AE2D7B61
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95B9D8F8-BC4C-40DA-BBB5-C8B8AE2D7B61
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=13D30DFF-57B5-4121-A296-16BEBB0693E4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=04BBDD96-1892-49BE-86E6-F53FD3E154A5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DD7AC704-3200-4036-BFAF-F99DFE058D8D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=DD7AC704-3200-4036-BFAF-F99DFE058D8D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=591C69AF-055C-4C40-A756-E59EB3035C17
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=229F21ED-5EC5-434F-902A-9B33A34B7986
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=01BC2EEE-8826-4178-8AB5-E3B0F9964007

