
AGENDA

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

Datum donderdag 7 februari 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur

2. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als
schaduwraadslid van de gemeenteraad van de heer R.P.J.
Trompetter

3. Vaststelling van de agenda

4. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 17 januari 2007 om 19.30 uur

5. 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 Elbers en Buys en mevr. Lodeweegs inzake

beschuldiging van oneigenlijke indicatie in AWBZ
(Gedrukt stuk nr.25/Van der Molen)

b. de heer Wever inzake voorgenomen opheffing Connexxion-
loket Stationsplein (Gedrukt stuk nr. 26/Divendal)

c. de heren Buys, Elbers en mevr. Lodeweegs inzake inbraak
persoonlijke account Woonservice (Gedrukt stuk nr.
28/Nieuwenburg)

6. Benoemingen
HAMERSTUKKEN

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=398986A9-2554-45DE-8F1A-5E12EFF102CB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFEF8CB1-4D07-475A-BCE1-D9B3ADBF7887
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EFEF8CB1-4D07-475A-BCE1-D9B3ADBF7887
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B2416E62-A81A-4139-AF1B-531A7A7C9989
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B2416E62-A81A-4139-AF1B-531A7A7C9989
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=59DFD467-83A8-4C80-BF66-EEBF445A1BF1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=59DFD467-83A8-4C80-BF66-EEBF445A1BF1


7. Voorbereidingsbesluit plangebied ‘Frans Hals/Patrimonium’ (uitgezonderd 
plangebied voormalig Ripperdakazerne) (Gedrukt stuk
nr. 20/Nieuwenburg)

8. Voorbereidingsbesluit plangebied ‘Liewegje’
(Gedrukt stuk nr. 21/Nieuwenburg)

9. Voorbereidingsbesluit plangebied ‘Haarlem-Zuid’
(Gedrukt stuk nr. 22/Nieuwenburg)

10. Bomenverordening Haarlem 2007
(Gedrukt stuk nr. 11/Divendal)

BESPREEKPUNTEN

11. Marktgelden en verordening marktgelden 2008
(Gedrukt stuk nr. 19/Schneiders)
(zie bijgevoegde brief d.d. 1 februari 2008 van burgemeester Schneiders)

12. Krediet project Stationsplein e.o.
(Gedrukt stuk nr. 23/Divendal)
(zie het bijgevoegde memo d.d. 31 januari 2008 inzake krediet
Stationsplein)

13. Kabelgelden UPC
(Gedrukt stuk nr. 10/Van der Molen)

14. Initiatiefvoorstel van de VVD inzake Spaarnwouderstraat-
Amsterdamstraat
(Gedrukt stuk nr. 27/Nieuwenburg)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

15. Milieuwerkprogramma 2008
(Gedrukt stuk nr. 17/Divendal)

16. Termijnagenda 2008
(Gedrukt stuk nr. 29/Schneiders)

17. Verkoop Voorhelmstraat
(Gedrukt stuk nr. 24/Nieuwenburg)
(in kader voorhangprocedure geagendeerd, zodat raad zienswijze kan
geven)

18. Kredietaanvraag ontwerpfase Fly-overs
(Gedrukt stuk nr. 18/Divendal)

19. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie van de SP
inzake “agenten verdienen beter” (art. 34 RvO)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0150B147-C833-4881-B9D1-0319773DCC1B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0150B147-C833-4881-B9D1-0319773DCC1B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C30937D2-763D-46A4-8A2D-5253BBF0A15C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B56D0D4F-8F5E-4426-A258-B96A01F5E62A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BBA2B2B2-4F61-4EEB-81D6-F03E0A8CB3BC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B90A60B6-D5B9-4098-96FC-57ACB2BAEC83
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=8A5A12E0-B686-4730-9DFE-FF713B9F46A1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8A5A12E0-B686-4730-9DFE-FF713B9F46A1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=117AC7AD-B333-40D9-B169-CD1A89F599F5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CD0A6965-5237-4654-BB37-362AF7CB2193
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=826E4497-565A-4A00-9C8D-CA537B6DC0E6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5BED4245-1600-43C0-9F00-23828DEABCF6

