
 

    

 

 

    

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

  

 

 

  Datum donderdag 15 maart 2007 om 19.30 uur   

 
    

           

1. Vragenuur 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

 3.       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. Dhr. Pen en dhr. Catsman inzake regeerakkoord (Gedrukt stuk 

nr. 39) 

b. Dhr. M. Aynan inzake stopzetting Haarlempaskorting door 

Toneelschuur (Gedrukt stuk nr. 41/Van der Molen) 

c. Dhr. J. van de Manakker en dhr. Elbers inzake gescheiden 

riolering (Gedrukt stuk nr. 40/Divendal) 

d. Dhr. Pen en dhr. Catsman inzake Holland Casino en de Raaks 

(Gedrukt stuk nr. 52) 

 

HAMERSTUKKEN 

 

4. Verkoop grond Schotersingel voormalig Schoterburcht 

  (Gedrukt stuk nr. 51/Nieuwenburg) 

 

   5. Subsidievaststelling 2005 Stichting Vluchtelingenwerk Haarlem 

 (Gedrukt stuk nr. 44/Van der Molen) 

 

  6.      Van Werkhotel naar Kamers met Kansen 

 (Gedrukt stuk nr. 45/Divendal) 

 



7.     Kredietaanvraag definitiefase vernieuwing Zuidstrook-Slachthuisbuurt 

 Gedrukt stuk nr. 43/Nieuwenburg) 

 

8. Parkmanagement Waarderpolder  

 (Gedrukt stuk nr. 42/Schneiders) 

 

BESPREEKPUNTEN 

 

  9. Wet Inburgering in de gemeente Haarlem 2007-2009 

 (Gedrukt stuk nr. 26/Van der Molen) 

  

10.    Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur  

     (Gedrukt stuk nr. 28/ Divendal)  

 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 

11.     Van der Aart sportpark: vaststellen ontwerp & kredietaanvraag 

 (Gedrukt stuk nr. 46/Divendal) 

   

12. Besturenfusie Stichting Organisatie Voortgezet Onderwijs tot        

samenwerkingsstichting Dumamare 

    (Gedrukt stuk nr. 47/Divendal)  

 

13. Vaststelling Meerjarenplan Bestemmingsplannen  

  (Gedrukt stuk nr. 32/Nieuwenburg) 

     N.a.v. commissiebehandeling 8/3 wordt het raadsstuk aangepast, en  

ontvangt u a.s. maandag in de fractiekamer. 

     

  14.  Motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34 R.v.O.) van D66 

inzake hantering wijze artikel 55 in Haarlem   

 

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

inzake de wachtlijsten voor schuldhulpverlening  

  

  

 

  

  

     

 

  

 

 


