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CONCEPT AGENDA

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

Datum donderdag 5 juni 2008 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:

HAMERS TUKKEN

4. Projectplan Oostpoort fase 2: kantoorontwikkeling tussen station
Spaarnwoude en IKEA
(Gedrukt stuk nr. 92/Nieuwenburg)

5. Nota Grondprijzen 2008
Gedrukt stuk nr. 93/Nieuwenburg)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D5BF6600-3BF4-4AEB-98EA-D03E0698A889
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C7BDD63E-C57F-4F22-A1EA-9D2D0D7BCD6B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C7BDD63E-C57F-4F22-A1EA-9D2D0D7BCD6B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=17F6E43C-AC5E-46E4-B2F3-8905601BACFC


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 deonline vergaderingen via de button gemeenteraad op de homepage van
www.haarlem.nl Hier vindt u ook de vergaderdata vande raad en de commissies.

6. Jaarrekening 2007 en concept-begroting 2009 Veiligheidsregio
Kennemerland
(Gedrukt stuk nr.91/Schneiders)
(U ontvangt dinsdag een gewijzigd Raadsstuk)

7. Jaarrekening en Jaarverslag 2007 van Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland (Paswerk)
(Gedrukt stuk nr. 96/Van der Molen)

BESPREEKPUNTEN

8.a Jaarverslag 2007 (inclusief jaarrekening 2007)
(Gedrukt stuk nr.88/Van Velzen) (is u reeds toegestuurd)
8.a.1 Het accountantsrapport van Ernst & Young bij de

jaarrekening 2007 (is u reeds toegestuurd)
8.a.2 De reactie van B&W op het accountantsrapport

(is u reeds toegestuurd)
8.a.3 Het advies RKC op het jaarverslag 2007 “O p weg naarmeer

grip”(is u reeds toegestuurd)
8.a.4 Reactie van B&W op het advies van RKC

(is u reeds toegestuurd)

8.b Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) 2007
(Gedrukt stuk nr.89/Van Velzen) (is u reeds toegestuurd)

9.a Onderzoek RKC naar Radius “Radeloos, Reddeloos, Radius”
(Gedrukt stuk nr.90/RKC) (is u reeds toegestuurd)

9.b Antwoord rekenkamercommissie inzake Radius
(is u reeds toegestuurd)

10. Verordening Wsw-raad
(Gedrukt stuk nr. 95/Van der Molen)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=024E833B-615A-41B0-B91E-100066D49915
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=024E833B-615A-41B0-B91E-100066D49915
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EB40175E-93A3-4ED0-A64F-91A19FC72122
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EB40175E-93A3-4ED0-A64F-91A19FC72122
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6DEA355D-BA99-4FE7-9D8B-BB6C8D59FDE2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=04AC1697-4C02-4B88-9E66-6583A15BF176
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=04AC1697-4C02-4B88-9E66-6583A15BF176
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8382D6CB-99D6-4DF3-8223-D020DB6E3BAB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A5BFD03F-32B8-477B-BEDB-BE955E597FAD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A5BFD03F-32B8-477B-BEDB-BE955E597FAD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4778AEFE-D324-4C19-8980-3E8F454FE862
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5F5B91C2-C6F1-4EFE-9E5E-93B0529E2B58
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=533AA82A-C42A-4BC6-855A-1DAF0631119D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D57A1E51-5A00-4BF1-B366-7C26C9949456

