
 

    

 

 

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

  

 

 

  Datum donderdag 12 april 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. Catsman en Mulder inzake centrale inkoop- en 

duurzaamheids voordelen (Gedrukt stuk nr. 65/Van Velzen) 

b. Mw. De Jong inzake uitspraak commissie Gelijke Behandeling 

(Gedrukt stuk nr. 66/Van der Molen) 

c. Dhr. Aynan en dhr. Pen inzake ondernemersloket (Gedrukt 

stuk nr. 67/Nieuwenburg) 

d. Mw. Van Zetten inzake city-marketing (Gedrukt stuk nr. 68/) 

       

 

    HAMERSTUKKEN 
 

4. Verlenging voorkeursrecht 

 (Gedrukt stuk nr. 76/Nieuwenburg) 

 

5. Openbare verlichting in Haarlem 

 (Gedrukt stuk nr. 71/Divendal) 

 

6. Uitvoeringsprogramma Fietsinfrastructuur 

 (Gedrukt stuk nr. 77/Divendal) 

 (N.a.v. commissiebehandeling ontvangt u bijgevoegd een gewijzigd 

raadsstuk) 



 

7. Eénmalige aanwijzing muziektent Spaarndam als trouwlocatie 

 (Gedrukt stuk nr. 74/Schneiders) 

 

 BESPREEKPUNTEN 

 

8. Economische agenda en uitvoeringsprogramma  

     (Gedrukt stuk nr. 60/Schneiders) 

 (Doorgeschoven van de raadsvergadering van 29 maart jl. Het stuk is 

ongewijzigd bijgevoegd) 

 

9. Definitief Ontwerp Oostweg en krediet restant voorbereidingsfase en 

realisatiefase 

(Gedrukt stuk nr. 70/Divendal) 

(Bijgevoegd het gewijzigde raadsstuk; enkel de datum van 

commissiebehandeling is aangepast) 

 

10. Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007-2010 

 (Gedrukt stuk nr. 73/Divendal) 

 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 

11. Bestuursopdracht n.a.v. Burgerinitiatief Haarlems Openbaar Groen 

(Gedrukt stuk nr. 72/Schneiders) 

(N.a.v. commissiebehandeling ontvangt u bijgevoegd een gewijzigd 

raadsstuk) 

  

12. Partiële wijziging APV  

    (Gedrukt stuk nr. 75/Divendal) 


