
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 28 mei 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. Vaststelling van de agenda

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van
donderdag 02 april 2009 om 19.15 uur
donderdag 23 april 2009 om 19.45 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. mevr. D. Eikelenboom inzake aanslag reinigingsrecht

(Gedrukt stuk nr. 66/Divendal)
b. mevr. A.L.M.G. de Jong inzake Groenstructuurvisie

(Gedrukt stuk nr. 83/Divendal)
c. dhr. M. Aynan en mevr. J. Langenacker inzake Cronjégarage en veilige

oversteek (Gedrukt stuk nr. 84/Divendal)

HAMERSTUKKEN

5. Exploitatieverlies taalaanbieders uitvoering Wet Inburgering
(Gedrukt stuk nr. 77/Van der Molen)

Raadsagenda

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E75C9F4D-B74B-48AD-BB7A-C5EDBC69583F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=305B5E12-AD56-493C-8860-32CA4F4554F9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=03D494D1-3AB7-45D1-9CDA-2B1D1F7AAD8F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B9B258B0-5A54-46FC-B981-19A7540E7D2E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8B50143E-3F99-44DF-8C41-F705CAE2033A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1BB34C67-8555-41C0-8528-5F18CB5D43FD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1BB34C67-8555-41C0-8528-5F18CB5D43FD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=04244A2C-B5BB-45AA-851F-200A888EB721


6. Verkoop grond nabij Boerhaavepad VMBO-school Oost
(Gedrukt stuk nr. 82/Nieuwenburg)

7. Eerste wijzigingsverordening belastingen 2009
(Gedrukt stuk nr. 73/Van Velzen)

8. Toetreding gemeente Hillegom tot Cocensus
(Gedrukt stuk nr. 74/Van Velzen)

BESPREEKPUNTEN

9. Vaststellen DO saneren en herinrichten Reinaldapark
(Gedrukt stuk nr. 67/Divendal)

10. Vaststellen bestemmingsplan Haarlem – Zuid
(Gedrukt stuk nr. 70/Nieuwenburg)

11. Invoeren reclamebelasting
(Gedrukt stuk nr. 9/Van Velzen)

12. Vaststellen bestemmingsplan Frans Hals/Patrimonium
(Gedrukt stuk nr. 78/Nieuwenburg)

13. Zienswijze op voorgenomen besluit burgemeester en wethouders met
betrekking tot verkoop aandelen n.v. Nuon aan Vattenfall ÄB
(Gedrukt stuk nr. 85/ Van Velzen)

14. Vaststellen gebiedsvisie Schalkwijk Midden
(Gedrukt stuk nr. 69/Nieuwenburg)

15. Startnotitie gebiedsvisie Oostradiaal
(Gedrukt stuk nr. 79/Nieuwenburg)

16. Addendum bij de Kadernota re-integratie 2006-2008 en
re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009
(Gedrukt stuk nr. 80/Van der Molen)

17. Initiatiefvoorstel PvdA-fractie inzake woonhotel voor spoedzoekers in de
woonregio Zuid-Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 86/Nieuwenburg)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

18. Milieumonitor en Wet milieubeheer jaarverslag 2008
(Gedrukt stuk nr. 68/Divendal)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=478C7495-0326-4DEE-ADD8-4B1EBAB72960
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CCF4A42D-48D0-4C04-A184-CF29A9DBC5BD
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5D129907-51C0-44E6-8D71-6B3EF65F3299
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3E9037CD-AD9C-4A9C-B977-D695C1F9250A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=464D5D95-A479-4111-8C7A-C4968F7E29E1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1B466AE1-9E80-477C-8B6D-B6BBDA2F12FC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E8A6BC6F-0AAC-4A58-A83A-42F429CE0AF7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B239A91B-11C2-48BA-B7CE-55586781D9D2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B239A91B-11C2-48BA-B7CE-55586781D9D2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B111683A-6302-420B-B0FE-1EEB741F2664
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D9A22B67-A0E1-4D1B-B1B9-FE5F1FFF112B
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C4C0B99E-0C21-441F-B217-31AEE4E7F984
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C4C0B99E-0C21-441F-B217-31AEE4E7F984
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C66D4A12-4020-439D-BF8B-05CA2164465A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C66D4A12-4020-439D-BF8B-05CA2164465A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0949B4A6-2D1C-4157-B098-40D149D0205C


19. Naamswijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs
(Gedrukt stuk nr. 76/Van der Molen)

20. Integraal Handhavingsbeleid 2009-2013
(Gedrukt stuk nr. 72/Schneiders)

21. Naar een brandveiliger Waarderhaven; totaalaanpak
(Gedrukt stuk nr. 71/Schneiders)

22. Verordening Langdurigheidstoeslag 2009
(Gedrukt stuk nr. 81/ Van der Molen)

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

23. Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA inzake prestatieplannen

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=750CA6BF-8FB1-491E-8435-6C0CCFFFB4FB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=37609C2C-5922-487C-B596-66EC7CA27268
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=5F10E7F5-301A-41FD-9AD4-7852C81B707C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=28840B4E-DE68-48FC-8D62-F426ABE81F84

