
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 12 maart 2009 om 19.30 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. Onderzoek geloofsbrieven in verband met de toelating als lid van de
gemeenteraad van dhr. P.Moltmaker van de fractie VVD

3. Vaststelling van de agenda

4. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 12 februari 2009 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. Dhr. J. Vrugt inzake Tunnelstudie (Gedrukt stuk nr. 29/ Divendal)
b. Dhr. L.J. Mulder inzake Wereldkindertheater/DOCK (Gedrukt stuk nr. 30/

Van Velzen)
c. Mevr. F. de Leeuw-de Kleuver inzake J.J. Hamelinkstraat (Gedrukt stuk nr.

31/ Schneiders)
d. Mevr. D. Eikelenboom inzake ontheffing voor het houden van twee

varkentjes op de kinderboerderij (Gedrukt stuk nr. 32/ Divendal)
e. Dhr. P.G.M. Elbers en Dhr. B.C. Roos inzake laad- en lossluis van de

Dekamarkt inde Gasthuisstraat (Gedrukt stuk nr. 39/Divendal)

Raadsagenda
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f. Dhr. C.A.S. de Vries inzake de ontwikkeling Schoterbrug
(Gedrukt stuk nr. 42/Nieuwenburg)

g. Dhr. C.J. Pen en dhr. W.A. Catsman inzake ‘Moet Haarlem bezuinigen of 
extra geld uitgeven’(Gedrukt stuk nr. 43/Van Velzen)

6. Benoemingen

HAMERSTUKKEN

7. Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang
(Gedrukt stuk nr. 37/Van der Molen)

8. Aankoop Transvaalstraat 3, 3a t/m 3c: Deliterrein
(Gedrukt stuk nr. 44/ Nieuwenburg)

9. Krediet aankoop Transvaalstraat 3, 3a t/m 3c: Deliterrein
(Gedrukt stuk nr. 38/Nieuwenburg)

10. Aankoop Transvaalstraat 5, 5a t/m e, 7 t/m 13: Deliterrein
(Gedrukt stuk nr. 45/ Nieuwenburg)

11. Restauratie Melkbrug(Gedrukt stuk nr. 36/Divendal)

BESPREEKPUNTEN

12. Stadion Oostpoort
(Het stuk wordt nog aangepast, deze ontvangt u dinsdag 10 maart)
(Gedrukt stuk nr. 40/Divendal)

13. Uitwerking Busvarianten Stationsplein
(Gedrukt stuk nr. 211/2008/Divendal)

14. Referendumverordening
(Gedrukt stuk nr. 33/Schneiders)

HAMERSTUK MET STEMVERKLARING

15. Bestuursopdracht aan college voor nota Dierenwelzijnsbeleid in Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 34/Divendal)

16. Advies Kamer 2 over bezwaarschrift voorbereidingsbesluit bestemmingsplan
Liewegje
(Gedrukt stuk nr. 41/Nieuwenburg)
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17. Aankoop perceel grond uitbreiding bijzondere basisschool “De Ark”
(Het stuk wordt nog aangepast, deze ontvangt u dinsdag 10 maart)
(Gedrukt stuk nr. 18/ Divendal)

18. Duurzaamheidsprogramma 2009
(Gedrukt stuk nr. 35/Divendal)

19. Installatie van dhr. P. Moltmaker als nieuw lid van de gemeenteraad voor de
fractie VVD (t.v.v. dhr. A.J. van der Beld)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3C7DBBF6-D0C9-4C74-921B-616B196AC558
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