
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 vindt
de link naar de online vergaderingen via de button gemeenteraad op de homepage van
www.haarlem.nl Hier 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 18 december 2008 om 19.00 uur
(LET OP!!! GEWIJZIGD AANVANGSTIJDSTIP)

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. Mevr. M.F. Funnekotter-Noordam inzake onderhoud en groen

Leidsevaart (Gedrukt stuk nr. 225/Divendal)
b. Dhr. F.H. Reeskamp en mevr. L.C. van Zetten inzake

parkeergarage Adriaan (Gedrukt stuk nr. 226/Nieuwenburg)
c. Dhr. J. Vrugt inzake parkeergarage onder de Nieuwe Gracht

(Gedrukt stuk nr. 227/Nieuwenburg)
d. Dhr. J. Vrugt inzake reinigingsrecht niet-woningen (Gedrukt stuk

nr. 238/Divendal)
e. Mevr. H. Koper en dhr. J. Fritz inzake brandveiligheid woningen

(Gedrukt stuk nr. 239/Schneiders)

4. Benoemingen
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HAMERSTUKKEN

5. Terugkoop van 3 schilderijen Frans Halsmuseum
Gedrukt stuk nr. 232/Van Velzen)

6. Definitief besluit verzelfstandiging Onderwijs Servicekantoor
Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 234/Van Velzen/Divendal)

7. Kredietaanvraag herinrichting sportcomplex Alliance’22 Zeedistelweg
(Oosterduin)
(Gedrukt stuk nr. 235/Divendal)

8. Benoeming lid en plaatsvervangend lid Klachtencommissie Inspraak
(Gedrukt stuk nr. 237/Schneiders)

9. Herinrichting en uitbreiding indeling vastgoedhoofdstukken
(Gedrukt stuk nr. 233/Nieuwenburg)

BESPREEKPUNTEN

10. Besteding Kabelgelden 2009
(doorgeschoven in Raadsvergadering van 27 november, reeds in bezit)
(Gedrukt stuk nr. 201/Van der Molen)

11. Meer kansen voor de jeugd; bestrijding armoede onder kinderen
(doorgeschoven in Raadsvergadering van 27 november, reeds in bezit)
(Gedrukt stuk nr. 223/Van der Molen)

12. RKC rapport “Bouwleges, kan het een beetje minder”
(doorgeschoven in Raadsvergadering van 27 november, reeds in bezit)
(Gedrukt stuk nr. 198/RKC)

13. Aanpassing “Verordening Geldelijke voorzieningen raadsleden,
wethouders, commissieleden en fracties”
(doorgeschoven in Raadsvergadering van 27 november, reeds in bezit)
(Gedrukt stuk nr. 209/Presidium)

14. Uitwerking busvarianten Stationsplein
(Gedrukt stuk nr. 211/Divendal)

15. Bestemmingsplan Schalkwijk
(Gedrukt stuk nr. 230/Nieuwenburg)

16. Cultuurnota Haarlem 2009-2012
(Gedrukt stuk nr. 231/ Van Velzen)
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17. Bestuursrapportage 2008-II
(Bijlage meegezonden)
Bijlage 5A: 3e suppletoire begroting 2008
Bijlage 5B: 1e suppletoire begroting 2009
(Gedrukt stuk nr. 229/Van Velzen)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

18. Milieumonitor en Wet Milieubeheer jaarverslag 2007
(Gedrukt stuk nr. 212/Divendal)

19. Haarlemse belastingvoorstellen 2009
(Gedrukt stuk nr. 228/Van Velzen)

20. Krediet en financiële dekking Pim Mulier Stadion
(Gedrukt stuk nr 240/Divendal)
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