
AGENDA

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

Datum donderdag 17 januari 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur

2. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 13 december 2007 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 heer J.W. van den Manakker inzake bezorging Stadskrant

(Gedrukt stuk nr. 1/Schneiders)

5. Verzoek tot het houden van een interpellatiedebat door de fractie van
CDA inzake Noordvleugel 7
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

HAMERS TUKKEN

6. Aanvullend krediet vernieuwbouw club-/kleedaccommodatie Hockey
Club Haarlem
(Gedrukt stuk nr.2/Divendal)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=966A9BC6-7216-44D1-B250-490BF60E30F1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=966A9BC6-7216-44D1-B250-490BF60E30F1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FF449304-F425-4F62-9EE5-F923E4787496
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6735F4B5-0828-4705-A10A-194C18EABD1F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2331E49F-EAE5-45B8-8EFA-D1EC2BFBE8EA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2331E49F-EAE5-45B8-8EFA-D1EC2BFBE8EA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B837220C-FFDB-4231-A6D2-22CC749B6ED6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B837220C-FFDB-4231-A6D2-22CC749B6ED6


7. Kredietafwikkeling StadsdeelhartSchalkwijk
(Gedrukt stuk nr. 3/Nieuwenburg)

8. Grondverkoop Meerwijk-Centrum
(Gedrukt stuk nr. 4/Nieuwenburg)

9. Verkoop Noord Schalkwijkerweg 115 gebouw 10 (toekomstige adres
Vuurtonstraat 1 en 1A)
(Gedrukt stuk nr. 15/Nieuwenburg)

10. Verkoopovereenkomst huurwoningen Ripperda (blok J1/J2/C)
(Gedrukt stuk nr. 16/Nieuwenburg)

11. Afsluitend krediet woonrijpmaken Monacopad
(Gedrukt stuk nr. 12/Nieuwenburg)

BESPREEKPUNTEN

12. De WWB Hoogwaardig Handhaven in Haarlem 2008-2010
(Gedrukt stuk nr. 246/Van der Molen)

13. Besteding Kabelgelden 2008
(Gedrukt stuk nr. 10/Vd Molen)
(N.a.v. commissiebehandeling ontvangt u volgende week een toelichting
van het college.)

14. Scheepmakerskwartier: planontwikkeling en krediet 2008
(Gedrukt stuk nr. 14/Van Velzen)
(N.a.v. commissiebehandeling ontvangt u begin volgende week een
aangepast raadsvoorstel)

15. Delftwijk 2020 Wijkpark: start uitvoering
(Gedrukt stuk nr. 6/ Divendal)

HAMERS TUK MET STEMVERKLARING

16. Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011
(Gedrukt stuk nr. 7/Divendal)
(Antwoorden op vragen SP en GL zijn bijgevoegd.)

17. Onderzoek RKC “Gemeenschappelijke regelingen:
gemeenschappelijke controle?
(Gedrukt stuk nr. 9)

18. Verplaatsing Springplank (Hartekampgroep)
(Gedrukt stuk nr. 8/Divendal)

19. Publieksfunctie Bakenesserkerk
(Gedrukt stuk nr. 13/Van Velzen)

20. Motie vreemd aan de orde van de dag (o.g.v. art. 34 RvO ) van:
de fractie Axielijst inzake ’tWeb meer budget met de nieuwe wet

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6C5BDB4A-DDB5-406F-AE14-24AC92E133FA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E80A89A4-4961-4802-B22D-B2E70C44616C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0AE0082D-B38E-4FD6-B26C-E49124DC9297
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0AE0082D-B38E-4FD6-B26C-E49124DC9297
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F8991E91-FB23-460B-9B83-97FC7DC216C2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AAD900CB-DC19-421C-B41D-65861B9CB443
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0ED55196-E74C-4A18-8579-484082BD31B4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D18DF643-3AA7-4F7A-9EB6-9EEA929FB172
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1043C74D-C9B8-402D-9E4D-042F4A86B1C5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FA6BC893-1A3A-4E83-AE8F-D7BC87C76038
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C01E2F19-41FA-48DD-B8B1-3F4FDFB569F0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=09C6BEE8-C5BD-453F-96E2-664D9EA45144
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=09C6BEE8-C5BD-453F-96E2-664D9EA45144
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BE75C1EB-B2C9-4498-A937-68BD5E76C5E0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C3EC7C04-B2FB-41EE-91EF-649C9366E960
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EEEDE3F1-10BB-4B1E-888C-F2B52D418FAA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EEEDE3F1-10BB-4B1E-888C-F2B52D418FAA

