
Raadsagenda

AGENDA

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

Datum donderdag 30 oktober 2008 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. 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. Mevrouw Keesstra-Tiggelman en de heer Pen inzake

Prestatieplan DOCK en gemeentelijke sturing
(Gedrukt stuk nr. 199/ Van der Molen)

HAMERSTUKKEN

4. Afvalverwerking Zuid-Kennemerland, jaarrekening 2007 en
liquidatie
(Gedrukt stuk nr. 182/ Divendal)

5. Kredietaanvraag achterstallig onderhoud volkstuincomplexen
(Gedrukt stuk nr. 188/Divendal)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3BCA5478-1395-4A50-B10B-C9026D736F89
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3BCA5478-1395-4A50-B10B-C9026D736F89
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C5BEE6A9-9EBA-4EFD-92F3-423ADE2C57A5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C5BEE6A9-9EBA-4EFD-92F3-423ADE2C57A5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=14B9271E-9A40-4CC4-BFB1-E019216A85B4


6. Uitwerkingsbesluit City Marketing Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 189/Schneiders)

7. Kredietaanvraag Meerwijk-centrum 2008-2009
(Gedrukt stuk nr. 191/Nieuwenburg)

8. Uitvoeringskrediet Europawijk-Zuid 2008-2010
(Gedrukt stuk nr. 192/Nieuwenburg)

9. Uitvoeringskrediet Doctorshof Boerhaavelaan
(Gedrukt stuk nr. 193/Nieuwenburg)

10. Vaststellen Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming
in planschade 2008
(Gedrukt stuk nr. 194/Nieuwenburg)

11. Grenscorrectie Haarlem-Velsen
(Gedrukt stuk nr. 195/Schneiders)

BESPREEKPUNTEN

12. Nota Ontmoeten, verbinden en meedoen: beleidsplan
maatschappelijke ondersteuning 2008-2011; WMO beleidsplan 2008-
2011 (Gedrukt stuk nr. 185/Van der Molen)
(Onder voorbehoud. Zie bijgevoegde brief van het Presidium)

13. Gemeentelijke vraag 2009 naar inzet ‘meedoen en erbij horen’ voor
de stadsdeelorganisaties Centrum Zuid, Zuid West en DOCK
(Gedrukt stuk nr. 200/ Van der Molen)

14. Startnotitie Huiselijk Geweld in de veiligheidsregio Kennemerland
2008-2011 “Een vuist tegen huiselijk geweld”
(Gedrukt stuk nr. 186/Van der Molen)

15. Oude Amsterdamsebuurt: DO fase 2 en kredietaanvraag fase 2 en 3
(Gedrukt stuk nr. 183/Divendal)

16. Gemeentelijk Grondwaterplan 2007-2011
(Gedrukt stuk nr. 184/Divendal)

17. RKC rapport “Bouwleges, kan het een beetje minder” (Gedrukt stuk
nr. 198/RKC)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

18. Ontwerpbegroting 2009 Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland
(Paswerk) (Gedrukt stuk nr. 187/Van der Molen)

19. Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst, PvA 3e fase
(Gedrukt stuk nr. 190/Nieuwenburg)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=32464D95-B1B0-44F1-8C79-CE1849DC693A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=97B1DB8A-E4E1-4410-B005-1C7BCE061EF0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4643319D-72C7-4CC2-BF2F-B1DC499506D4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CBC92DF8-85B6-4AB5-ACE7-EC3F13E5F010
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2E432184-1578-4E06-B699-D7035BFA7959
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2E432184-1578-4E06-B699-D7035BFA7959
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=69384A3B-1302-4292-97B6-CF4024E86386
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=764FBC26-9F7C-4F8A-83CD-410DD6524D30
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=764FBC26-9F7C-4F8A-83CD-410DD6524D30
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=764FBC26-9F7C-4F8A-83CD-410DD6524D30
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=39406941-54A0-44CC-B6A3-A26B6B41BAD2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=39406941-54A0-44CC-B6A3-A26B6B41BAD2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DFC28A6F-962B-475C-B425-3891CFE92A56
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DFC28A6F-962B-475C-B425-3891CFE92A56
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CD21E904-C3BB-4D77-B4CC-18B16DF18FC8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C332EDCA-E731-4DEF-B233-EB39BACC3BD5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F5BBB6BF-5B92-4CC2-A5AB-388176FFDE71
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F2AF3C65-1748-48DA-AA7B-A078211A4052
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F2AF3C65-1748-48DA-AA7B-A078211A4052
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4115E00F-9EA7-4689-9936-BB983E2128E9


20. Normenkader financiële rechtmatigheid 2008
(Gedrukt stuk nr. 196/Van Velzen)

21. Uitbreiding werkpakket SRO Kennemerland / verzelfstandiging
gemeentelijke zwembaden
(Gedrukt stuk nr. 197/Van Velzen)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DDCFE038-488A-44B1-ABC4-FFB7C6226958
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DE07F268-595E-47FE-9361-ED700DD64956
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DE07F268-595E-47FE-9361-ED700DD64956


AANVULLINGS-AGENDA

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

Datum donderdag 30 oktober 2008 om 19.45 uur

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

22. Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat door de fracties
van D66 en Partij Spaarnestad inzake gang van zaken rond betaald
voetbalorganisatie HFC
Met betrekking tot dit interpellatieverzoek dient de raad te beslissen:
a. wordt het interpellatieverzoek gehonoreerd
b. op welk moment in de vergadering wordt de interpellatie behandeld


