
GEWIJZIGDE AGENDA

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

Datum donderdag 27 maart a.s. om 19.30 uur

1. Vragenuur

2. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 6 maart 2008 om 19.30 uur

4. 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. De heren Catsman en Visser inzake aanpak schotelantennes

(Gedrukt stuk nr. 53/Nieuwenburg)
b. Mevrouw Langenacker inzake ophalen van kerstbomen

(Gedrukt stuk nr. 54/Divendal)
c. De heer Reeskamp inzake Kerk aan Richard Holkade

(Gedrukt stuk nr. 55/Nieuwenburg)
d. De heer Wever inzake zwerfjongeren in Haarlem

(Gedrukt stuk nr. 56/Van der Molen)
e. De heer Elbers en mevrouw Özogul-Özen inzake bestrijding

armoede onder 65+ met onvolledig pensioen (Gedrukt stuk nr.
57/Van der Molen)

f. Mevrouw Eikelenboom en de heer Wever inzake programma
van eisen van het Connexxionterrein (Gedrukt stuk nr.
58/Nieuwenburg)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263D0569-8919-4307-8E4D-A54301A78DBB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=263D0569-8919-4307-8E4D-A54301A78DBB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=989E7075-08AD-4AFC-B8E2-69AE1C2D8ACC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A30A5AD1-D5AE-45E5-B44B-948378122396
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8EB59AA7-077A-4E64-BD64-B4CB38138709
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=088E9687-9EDD-48D0-8924-59FEF6218BAF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=58493152-C892-4D79-A381-D385B64807B6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=928E2B3D-9B7E-4040-9DA1-F6305327CA94
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=928E2B3D-9B7E-4040-9DA1-F6305327CA94
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=84E7700F-5523-468E-9213-5E1F735808FF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=84E7700F-5523-468E-9213-5E1F735808FF


5. Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat door de fractie van
CDA inzake aanmelding brugklassen
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

6. Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat door de fractie van
D66 inzake sloop plastiek Hans Wiemsma
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

HAMERSTUKKEN

7. Invulling van een tussentijdse vacature in de Programmaraad
Haarlem
(Gedrukt stuk nr.49/Van Velzen)

8. Intrekking aanslagen roerende woon- en bedrijfsruimtenbelastingen
voor woonboten
(Gedrukt stuk nr. 47/Van Velzen)

9. Begrotingswijziging HDK 2007 nr.1
(Gedrukt stuk nr. 48/Van Velzen)

BESPREEKPUNTEN

10. Schalkstad: definitief stedenbouwkundig ontwerp
(Gedrukt stuk nr.50/Nieuwenburg)

11. Zuidstrook Slachthuisbuurt
(Gedrukt stuk nr. 52/Nieuwenburg)

12. Initiatief voorstel “Duurzaam (ver)Bouwen”
(Gedrukt stuk nr. 51/Nieuwenburg)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

13. Kamperen en cameratoezicht in de APV
(Gedrukt stuk nr. 46/Schneiders)

14. Moties vreemd aan de orde van de dag (ex art. 34 R.v.O.)
a. van de fractie Axielijst inzake “Maatschappelijk verantwoord 
inrichten”

b. van de fractie Axielijst inzake “Met het Rode bord op Schoten”
c. van de fractie Axielijst inzake “Nieuwe, Groene, Nieuwe 
Groenmarkt”

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3BFDA421-CABE-4BC1-9E1B-3110DA89926B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3BFDA421-CABE-4BC1-9E1B-3110DA89926B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D753414A-AAEC-4987-8350-C3CBD0244C4F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D753414A-AAEC-4987-8350-C3CBD0244C4F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F5DD8288-6A2C-42A3-A9BC-FA3E19F3D159
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3E5BE707-ED50-4A93-A7F1-BEAAD14F14BA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E4B1A7C9-1D64-4C2A-AEDE-643964D0D828
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4A6B5CFF-4553-47F2-A191-93CEDA61E251
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F4AE26D9-669D-4DF3-A0D6-16649E58271E

