
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 02 april 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 nieuw VVD-raadslid. Nadere informatie volgt.

3. Vaststelling van de agenda

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. Dhr. J. Vrugt inzake Bestrijding genitale verminking

(Gedrukt stuk nr. 46/Molen)
b. Mevr. L. van Zetten en dhr. F. Reeskamp inzake Schneidersnorm

(Gedrukt stuk nr. 47/ Schneiders)
c. Dhr. J. van de Manakker inzake trilling overlast Dr. Leijdsstraat

(Gedrukt stuk nr. 48/Nieuwenburg)
d. Dhr. P.G.M. Elbers inzake tunnelstudie Zuidtangent

(Gedrukt stuk nr. 55/Nieuwenburg)
e. Mevr. L.C. van Zetten en dhr. F.H. Reeskamp inzake

ontwerpbestemmingsplan Haarlem Zuid (Gedrukt stuk nr. 56/
Nieuwenburg)

f. Dhr. J. Fritz en dhr. M. Brander inzake afschaffen papieren Woningkrant
(Gedrukt stuk nr. 57/Nieuwenburg)

Raadsagenda

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DBDD6E87-AF2E-45CE-B9FC-DF4AE490F613
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EDF9BFB1-37D2-4560-9737-8A00DA385FF1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D432BFCA-FC84-44FA-904D-2A3200D2D43F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B672D33F-091F-4214-A60F-4CDF5BAA7EA5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7E7FF5AC-29BF-4EF2-A8CA-A66F39FFB977
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0E8E1F85-248A-498B-B7EB-E6709DA916F0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0E8E1F85-248A-498B-B7EB-E6709DA916F0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4DFA54BC-6C48-4AEC-824B-422C79E381F3


5. Benoemingen

HAMERSTUKKEN

7. 1e wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Kennemerland
(Gedrukt stuk nr. 54/Schneiders)

8. Projectbesluit Amsterdamsevaart/ Robert Nurksweg
(Gedrukt stuk nr. 51/ Nieuwenburg)

9. Vestiging voorkeursrecht Laan van Angers 1
(Gedrukt stuk nr. 52/Nieuwenburg)

10. Advisering uitbreiding beschermde stadsgezichten Haarlem
(Gedrukt stuk nr. 49/ Nieuwenburg)

11. Jaarverslag 2007 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) Voortijdig
Schoolverlaten Midden- en Zuid-Kennemerland Jaarverslag leerplicht
Haarlem 2006-2007 en Evaluatie Jongerenloket Zuid-Kennemerland 2006-
2008
(Gedrukt stuk nr. 53/Divendal)

BESPREEKPUNTEN

12. Uitvoeringskrediet Ripperda
(Gedrukt stuk nr. 50/ Nieuwenburg)

13. Installatie nieuw VVD-raadslid. Nadere informatie volgt.

14. Afscheid dhr. C. Kaatee

15. Afscheid dhr. A.J. van der Beld

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C57BB1FF-09DF-42B9-8F80-2E8E1DDADD83
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1353FD8E-824B-47EB-8153-4CB94A7D5D19
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6BA1045A-3FA4-4DC7-9DE6-444B52410ADC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A5D86648-8309-48ED-9523-F3D906A25F94
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E58A5260-1E09-4237-BFEB-503C62FDC77E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E58A5260-1E09-4237-BFEB-503C62FDC77E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E58A5260-1E09-4237-BFEB-503C62FDC77E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E58A5260-1E09-4237-BFEB-503C62FDC77E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=61B9E49E-CF47-42F6-9A3F-7FB9F385170F

