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Raadsagenda

AGENDA

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

Datum donderdag 18 september 2008 om 19.30 uur

ATTENTIE: alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn nu
online te beluisteren. Zie hiervoor de voettekst op de vervolgpagina’s.

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. Keesstra-Tiggelman en de heer Pen inzake jongeren in

de WAJONG (Gedrukt stuk nr. 162/Van der Molen)
b. de heer Vrugt inzake beleid rond gebruik, koop, verkoop, huur

en verhuur gemeentelijk vastgoed (Gedrukt stuk nr. 163/
Nieuwenburg)

c. de heer Vrugt inzake re-integratietrajecten voor
uitkeringsgerechtigden van de afdeling Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Gedrukt stuk nr. 164/Van der Molen)

d. de heer Vrugt inzake bejegening en discriminatie bij de
afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Gedrukt stuk nr.
165/Van der Molen)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C13614BD-C669-4551-BB50-49E91DD1D914
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DA74523A-0C93-4A10-AC1E-298A93514059
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DA74523A-0C93-4A10-AC1E-298A93514059
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4F07888B-B410-4586-B8CB-24D7CFF3AD57
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4F07888B-B410-4586-B8CB-24D7CFF3AD57
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=91725A00-FE42-464B-BEEF-491F516C34F1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=91725A00-FE42-464B-BEEF-491F516C34F1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=91725A00-FE42-464B-BEEF-491F516C34F1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5FACD1F6-BD5A-420E-AC5D-D34114D967D6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5FACD1F6-BD5A-420E-AC5D-D34114D967D6
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e. mevr. Keesstra-Tiggelman en de heer Pen inzake
werkervaringstages politie (Gedrukt stuk nr. 166/Schneiders)

f. de heer Pen inzake inventarisatie belhuizen in Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 167/Schneiders)

BESPREEKPUNTEN

4 Kredietaanvraag Schoterbrug
(Gedrukt stuk nr. 158/Divendal)

HAMERSTUK MET STEMVERKLARING

5 Kredietaanvraag project “Van riool tot Rode Loper”: Jansstraat,
Jansweg, Kruisstraat en Smedestraat
(Gedrukt stuk nr. 157/Divendal)

6 Kredietaanvraag project “werkzaamheden ventweg Westergracht”
(Gedrukt stuk nr. 159/Divendal)

7 Vaststellen verordening parkeerregulering
(Gedrukt stuk nr. 160/Divendal)

8 Vaststellen tarieven parkeervergunningen en
bezoekersparkeervergunning 2009
(Gedrukt stuk nr. 161/Divendal)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E147E363-9A4C-4E30-8359-506D89E67723
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http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F25B5839-7440-40BD-8186-AD979A1377D1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F25B5839-7440-40BD-8186-AD979A1377D1

