
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 kunt
via www.haarlem.nl/raadonline direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl 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 05 november 2009 vanaf 19.45 uur

ATTENTIE: voor de in de raadsstukken genoemde bijlagen wordt verwezen naar de
commissiestukken en het BIS. In uitzonderingsgevallen worden bijlagen wel meegestuurd.

1. Vragenuur

2. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 15 oktober 2009

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 de beantwoording van vragen.

HAMERSTUKKEN

5. Wijziging begroting 2009 en ontwerp-begroting 2010 Cocensus
(2009/183604/CvV)

6. Aanpassing subsidieverordening Amateurkunst
(2009/180880/CvV)

7. Kredietaanvraag nieuwbouw ’t Hoenstraat
(2009/173397/JN)

Raadsagenda

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=69980F88-ECE8-45C6-8DD6-2F2B257BC8BE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=69980F88-ECE8-45C6-8DD6-2F2B257BC8BE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=13506567-035C-4284-ADF4-4D5EE7A44980
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7CF08139-9A27-4F91-92F2-20C9633C8675
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C0DC0F5E-2242-4823-B3FA-726399319250
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=87AC749D-B8BB-4241-9D22-A4DB8AF170A4


8. Vaststellen definitief ontwerp (DO) herinrichting Oranjeplein
(2009/138333/MD)

9. Ontwerpbegroting 2010 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland en
huidige stand van zaken financiën
(2009/178977/HvdM)

10. Uitvoering strategisch huisvestingsplan Onderwijs: actualisatie 2009
(2009/194046/MD)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

11. Normenkader financiële rechtmatigheid 2009 (definitief normenkader voor
2009)
(2009/186927/CvV)

12. Wijziging Monumentenverordening
(doorgeschoven uit de raadsvergadering van 15 oktober 2009)
(2009/169170/JN)

BESPREEKPUNTEN

13. Plan van aanpak Gebiedsvisies
(2009/149477/JN)

14. Verkoop pand Paul Krugerkade 4 te Haarlem (zware voorhangprocedure)
(2009/161314/JN)

15. Vaststellen bestemmingsplan Hekslootgebied/Spaarndam
(2009/190633/JN)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AF6CCF2B-C449-4FC7-A54F-9CF0A05C3E89
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=74D8D570-EE48-4284-911A-E9FFB7F15BE9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=74D8D570-EE48-4284-911A-E9FFB7F15BE9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8FD6990A-FDB5-4ACB-8EB9-A1A38E4334BE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9EC0ACAF-1F31-43D9-AD49-E28059F45B7E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9EC0ACAF-1F31-43D9-AD49-E28059F45B7E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E9A44499-5D4E-47CF-B4D6-7C6CB4DC13F6
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FCAC9133-FAAB-44DF-82BD-AA04C5A25853
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=554EE319-D265-46DE-B0F0-707F5648CA7D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=98676F0E-409D-4217-B3F0-4602951868DF

