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AGENDA

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

Datum donderdag 22 mei 2008 om 19.30 uur

1. Vragenuur

2. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 17 april 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 heer Vrugt inzake uitvoeringspraktijk afdeling Sociale

Zaken en Werkgelegenheid (Gedrukt stuk nr 74/Van der
Molen)

b. Mevrouw Van Zetten inzake de Klachtencommissie Inspraak
(Gedrukt stuk nr 75/Schneiders)

c. De heerPen en de heer Visser inzake herinrichting en
veiligheid Nol Houtkamp sportpark (Gedrukt stuk nr
76/Divendal)

d. Mevrouw Van Zetten inzake indicatie woningaanpassing
(Gedrukt stuk nr 77/Van der Molen)

e. De heer Vrugt inzake herindicatie huishoudelijke hulp
(Gedrukt stuk nr 78/Van der Molen)

f. Mevrouw Koper en de heer Fritz inzake brandveiligheid
Waarderhaven (Gedrukt stuk nr. 79/Schneiders)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=21D753DA-3FA0-4C6A-BDDF-8D23F40861EA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=21D753DA-3FA0-4C6A-BDDF-8D23F40861EA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=081931E4-C84E-4CB3-ABC9-58968AF90630
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=358E020F-ADA5-432A-A84B-0EB3E02D6374
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=358E020F-ADA5-432A-A84B-0EB3E02D6374
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=072013F6-55A5-46DF-95E5-51AF68E40BE6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9FB6C5CB-5E8F-48A7-A31F-C34723DCD90D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9FB6C5CB-5E8F-48A7-A31F-C34723DCD90D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CE3E97C3-B3FF-4454-BAE7-B7C50C3C6042
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9BD73525-CC70-452A-8D54-C2164533D2D3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C8FD018E-A891-455E-8560-2B89461E52A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C8FD018E-A891-455E-8560-2B89461E52A8
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g. Mevrouw Zetten inzake het Elektronisch Kinddossier (Gedrukt
stuk nr. 80/Van der Molen)

h. De heer Catsman en dhr. Visser inzake ontsluiting
Kinheimgebied (Gedrukt stuk nr. 84/Divendal)

HAMERS TUKKEN

5. Verkoop Boekenrodestraat 9 & 9-I te Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 71/Van Velzen)

6. Structureel onderhoud volkstuincomplex Poelpoldervreugde
(Gedrukt stuk nr. 70/Divendal)

7. Kredietverlening Impulsgelden Europawijk-zuid en
terugtrekken bouwplannen voor Brusselstraat en Athenestraat
(Gedrukt stuk nr. 82Nieuwenburg)

8. Voorbereidingsbesluit plangebied Spoorwegdriehoek Zijlweg
oost
Gedrukt stuk nr.83/Nieuwenburg)

9. Verlenging AMA-perspectiefproject
(Gedrukt stuk nr. 86/Van der Molen

BESPREEKPUNTEN

10. Vaststelling bestemmingsplan Heiliglanden-de Kamp
(Gedrukt stuk nr. 66/Nieuwenburg)

11. Realiseringspercentage investeringen 2007
(Gedrukt stuk nr. 72/Van Velzen)

12. Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2008-2011
(Gedrukt stuk nr. 73/Schneiders)

13. Ontmoeten, verbinden en meedoen. Beleidsplan Wet
Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Haarlem 2008-
2011 (Gedrukt stuk nr. 69/Van der Molen)

HAMERS TUKKEN MET STEMVERKLARING

14. Uitvoeringskrediet Oostenrijklaan e.o.
(Gedrukt stuk nr. 67/Divendal)

15. Uitvoeringskrediet vervangen walmuur en aanleg
bergbezinkbassin Spaarndamseweg
(Gedrukt stuk nr. 68/Divendal)

16. Kansenkaart watertoerisme Haarlem
(Gedrukt stuk nr.81/Divendal)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B9E11DB7-1877-4E24-AE11-6AF5D8CC37C7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1DEBBE0B-C32D-43E3-9FF2-2897EF6C845B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1DEBBE0B-C32D-43E3-9FF2-2897EF6C845B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2E834687-5A3E-49F1-B99D-58FBCCD6FDD0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BB6D4F32-D43F-4D57-A1B3-9690B56554DE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0F73C27C-AEA5-4071-B796-6CACC0E1C337
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0F73C27C-AEA5-4071-B796-6CACC0E1C337
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BE6A5121-2005-4BB1-87A1-DC0535C4E12A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BE6A5121-2005-4BB1-87A1-DC0535C4E12A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D8D7D010-4ACC-4C96-92E7-C0EB3C577583
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=350909CA-5BE4-4863-B073-8CDC20F96998
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=840869BB-0105-48EE-A087-E52D4D04767A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=81999B15-085B-4759-894D-E473E0F04D41
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=987DDDF9-A32E-461F-AFA0-8307A3D46481
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=987DDDF9-A32E-461F-AFA0-8307A3D46481
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=987DDDF9-A32E-461F-AFA0-8307A3D46481
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9232E9C5-92D7-4362-BF02-73465F82DA16
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4DBE4818-3687-4EE9-B746-793B95BE97F4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4DBE4818-3687-4EE9-B746-793B95BE97F4
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5369F000-9480-459C-85EB-14A2D7F46D0C
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17. Definitief besluit regionalisering Brandweer
(Gedrukt stuk nr. 85/Schneiders)

18. Bestemming impuls mantelzorgondersteuning
(Gedrukt stuk nr. 87/Van der Molen)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9007B10C-219E-4E96-8016-24209B0AE772
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6E2898A9-2B0C-4B81-A728-C6813A50885F

