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

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

Datum donderdag 26 juni om 19.30 uur

ATTENTIE: alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn
nu online te beluisteren. Zie hiervoor de voettekst op de vervolgpagina’s.

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:
a. de heren Pen, Mulder, Reeskamp en Vrugt inzake status

Koplopergemeente (Gedrukt stuk nr. 118/Schneiders)
b. de heer Vrugt inzake nazorg ex-gedetineerden jongeren en preventie

radicalisering en recidive (Gedrukt stuk nr. 119/Van der Molen)
c. de heer Reeskamp en mevrouw Van Zetten inzake Verordening

voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 120/Van de Molen)

HAMERSTUKKEN

4. Wijziging Protocol Actieve Informatieplicht inzake exclusieve gunningen
aan nieuwe opdrachtnemers
(Gedrukt stuk nr. 104/Schneiders)

RAADSAGENDA

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ED5228A7-B489-455D-9815-A382F9A32FA6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ED5228A7-B489-455D-9815-A382F9A32FA6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CC092751-ACD9-4E3E-A1AE-A5628143C0CF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CC092751-ACD9-4E3E-A1AE-A5628143C0CF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2676A257-1923-4F9E-B397-26E0EA9FA2EB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2676A257-1923-4F9E-B397-26E0EA9FA2EB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=2676A257-1923-4F9E-B397-26E0EA9FA2EB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=70F96894-9F43-4146-A3B1-0802C60DCB67
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=70F96894-9F43-4146-A3B1-0802C60DCB67


5. Aanvullend krediet herprofilering Amsterdamsevaart
(Gedrukt stuk nr. 105/Divendal)

6. Aanpassing exploitatieverordening
(Gedrukt stuk nr. 107/Nieuwenburg

7. Kredietaanvraag en openen grondexploitatie project Nederlandlaan
(Gedrukt stuk nr. 112/Nieuwenburg)

8. Jaarrekening 2007, begrotingswijziging 2008, programmabegroting 2009
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude, SGP en SMG

(Gedrukt stuk nr. 113/Divendal)

9. Afronding uitvoering kop Scheepmakersdijk e.o.
(Gedrukt stuk nr. 114/Divendal)

10. Subsidiebeschikking Stichting Molen De Adriaan
(Gedrukt stuk nr. 115/Divendal)

11. Verkoop Fuca Leidsebuurt panden Ruychaverstraat 20-36 (Gedrukt
stuk nr. 116/Nieuwenburg)

12. Verkoop Pieter Wantelaan/Willem Dreesplantsoen aan Pré Wonen
(Gedrukt stuk nr. 121/Nieuwenburg)

BESPREEKPUNTEN

13. Herijking Peuterspeelzaalwerk – vaststelling
(Gedrukt stuk nr. 94/Van der Molen)

14.a Vaststelling bestemmingsplan St. Joannes de Deo
(Gedrukt stuk nr. 108/Nieuwenburg)

14.b Welstandscriteria voor de Deo
(Gedrukt stuk nr. 109/Nieuwenburg)

15. Evaluatie Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2007
– 2010 - bijstelling investeringsplan 2008 – 2011
(Gedrukt stuk nr. 102/Divendal)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EEE1E6EF-B578-43F3-9963-CD777ED71E5A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F860971E-D825-4ACE-A1B8-F291E7CD5130
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6C0D4C50-E0D2-4796-B175-FE5386E8CE1C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BCE665E6-C2C2-411E-ABFA-A4A7D08E300E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BCE665E6-C2C2-411E-ABFA-A4A7D08E300E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A4CA6C46-89E6-4029-8FFC-B55E6698FEA9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0C9189E7-7AE9-4D61-9637-CFBE20020674
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=73EA2B17-F3A5-4565-B88C-02A62A1ACABC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=34A3194E-C288-4DAA-8EE2-650826DBBDBF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6064BFE0-B8FD-400B-BDC3-2AF0D50CED33
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BD62A797-6AB8-4556-96AC-6AB4C47C18AE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5059955C-57FD-43E0-BC7C-3F3F7D665753
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F9F5F423-1CEB-4CA7-9D68-02F6D83BF13E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F9F5F423-1CEB-4CA7-9D68-02F6D83BF13E


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

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

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

17. Voorbereidingskrediet huisvesting Centrum voor Cultuureducatie en
Vrije Tijd
(Gedrukt stuk nr. 106/Van Velzen)

18. Voorbereidingsbesluit 023 VMBO
(Gedrukt stuk nr. 110/Nieuwenburg)

19. Kredietaanvraag realisatie tijdelijke ligplaatsen
(Gedrukt stuk nr. 111/Divendal)

20. Plan van aanpak preventie Schuldhulpverlening
(Gedrukt stuk nr. 101/Van der Molen)

21. Aanvullend krediet nieuwbouw VMBO
(Gedrukt stuk nr. 103/Divendal)

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=EFD58603-D3EB-4428-B61E-EAFDD37AD620
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7E85867B-499B-4E26-BCB8-A2F5ACB6544E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7E85867B-499B-4E26-BCB8-A2F5ACB6544E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E12FFADF-ADF7-4C45-9556-79EE67884B3C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C1AFC4E6-01AD-4A0D-8BBB-4914EB81C06A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F0966C1A-C100-4EFE-8173-ED49E148B953
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=ABEE867C-C3B5-4179-9F45-630023BEC1FA


Verzenddatum vrijdag, 20 juni 2008

Onderwerp Ingekomen stukken voor de vergadering van
donderdag 26 juni 2008

I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen
a. Wijkkrant wijkcommissie Scheepmakersdijk en omgeving (juni

2008)

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
a. Brief van Raad van State d.d. 3 juni 2008 inzake Haarlem, bp.

“Binnenduinrand”(stuk nr. 63/Nieuwenburg)
b. Brief van Raad van State d.d. 4 juni 2008 inzake Haarlem, bp.

“Binnenduinrand” (stuk nr. 64/Nieuwenburg)
c. Brief van Raad van State d.d. 6 juni 2008 inzake Haarlem, bp.

“Binnenduinrand” (stuk nr. 65/Nieuwenburg)
d. Brief van Raad van State d.d. 6 juni 2008 inzake Haarlem, bp.

“Binnenduinrand” (stuk nr. 66/Nieuwenburg)
e. Brief van Afvalverwerking Zuid-Kennemerland d.d. 4 juni 2008

inzake opheffing en liquidatie AZK (stuk nr. 67/Divendal)
f. Brief van de Rechtbank Haarlem d.d. 9 juni 2008 inzake het beroep

van Cobraspen Vastgoed BV e.a. te Overveen (stuk nr.
68/Schneiders)

g. Brief van Rechtbank Haarlem d.d. 9 juni 2008 inzake het beroep van
ABN AMRO Bank N.V. te Amsterdam (stuk nr. 69/Nieuwenburg)

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:
a. de heren Pen, Mulder, Reeskamp en Vrugt inzake status

Koplopergemeente (Gedrukt stuk nr. 118/Schneiders)

RAADSSTUK

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=27A09BC2-244E-46EE-A431-059720339B71
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=27A09BC2-244E-46EE-A431-059720339B71
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7A11B2E9-9951-4086-B742-E0B296F7D28E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7A11B2E9-9951-4086-B742-E0B296F7D28E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EB527976-8441-406C-8555-256C716A72FC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EB527976-8441-406C-8555-256C716A72FC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=70F7B258-D98A-4617-A256-F06ECC4979BA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=70F7B258-D98A-4617-A256-F06ECC4979BA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B9CC2E6A-42CE-430B-9BD8-C2397E50B828
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B9CC2E6A-42CE-430B-9BD8-C2397E50B828
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=073F0EA5-4584-4559-AB77-E6A49A449366
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=073F0EA5-4584-4559-AB77-E6A49A449366
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E180E273-5392-490F-892A-6EC77BCF6EE5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E180E273-5392-490F-892A-6EC77BCF6EE5
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b. de heer Vrugt inzake nazorg ex-gedetineerden jongeren en preventie
radicalisering en recidive (Gedrukt stuk nr. 119/Van der Molen)

c. de heer Reeskamp en mevrouw Van Zetten inzake Verordening
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 120/Van de Molen)

VII Beantwoording van brieven gericht aan de raad namens het college van
burgemeester en wethouders:
a. Brief van wethouder Divendal d.d. 10 juni 2008 inzake motie

jongerenwerk (2008/103704)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=079F67EC-7964-468E-881C-79780953C885
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=079F67EC-7964-468E-881C-79780953C885

