
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 juli 2009 om 19.00 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. 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. C.J. Pen en mevr. R. Keesstra inzake witte en zwarte scholen

(Gedrukt stuk nr. 112/MD)
b. dhr. M. Aynan inzake bushalten Nagtzaamstraat en Teylerplein

(Gedrukt stuk nr. 113/MD)
c. dhr. J. van de Manakker inzake voetbalkooi Duitslandlaan

(Gedrukt stuk nr. 118/MD)

HAMERSTUKKEN
4. Ontwerp-jaarrekening 2010 Veiligheidsregio Kennemerland

(Gedrukt stuk nr.115/BS)

5. Financiële jaarstukken 2008 en begroting 2010 Noord-Hollands Archief
(Gedrukt stuk nr 117/CvV)

6. Vaststellen facetbestemmingsplan Archeologie
(Gedrukt stuk nr.104/JN)

Raadsagenda

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=073118B0-68C1-4CC1-9489-2C59F3593077
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=921932E1-CE61-4514-8202-CD22C2E77616
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=44AC9721-D5BC-4BAC-AB63-F470155C25FB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FC031648-8B4F-4968-96F1-574B6EB856FF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CE93BC90-147F-4AAA-B705-5CFF31873E42
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=87F62FA2-8692-44F3-8D79-540ABF04FFAB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D52A11CC-DF93-4C26-B2BE-E09AD5EB20C2


7. Voortzetting Voorbereidingsbesluit Schoterbrug
(Gedrukt stuk nr.105/JN)

8. Voorbereiding woonrijp maken project “De Archipel”
(Gedrukt stu nr.107/JN)

9. Kredietaanvraag aanpassen entree Grote of St. Bavokerk- opheffen
achterstallig onderhoud Vishal (Grote Markt 20)
(Gedrukt stuk nr.108/JN)

10. Kredietaanvraag Aziëweg ontwerp 2e fase
(Gedrukt stuk nr.100/JN)

11. Wonen boven Winkels
(Gedrukt stuk nr.116/JN)

12. Verkoop grond nabij Badmintonpad t.b.v. bouw VMBO school West
(Gedrukt stuk nr 119/JN)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING
13. Verantwoording fractie- en scholingsgelden 2008

(Gedrukt stuk nr.103/CvV)

14. Projectbesluit: toepassing en delegatie
(Gedrukt stuk nr.106/JN)

BESPREEKPUNTEN
15. Initiatiefvoorstel van de PvdA inzake Groen Spelen

(Gedrukt stuk nr.110/MD)

16. Aanvullende kredietaanvraag haalbaarheidsstudie DSK II + kredietaanvraag
SPvE DSK III
(Gedrukt stuk nr. 92/JN)
Bespreking op verzoek raadsvergadering 11 juni.

17. Verkoop Cornelis van Noordestraat 15 te Haarlem
(Gedrukt stuk nr.98/JN)
Bespreking op verzoek raadsvergadering 11 juni

18. Milieumonitor en Wet milieubeheer jaarverslag 2008
(Gedrukt stuk nr. 68/Divendal)
Bespreking op verzoek raadsvergadering 11 juni

19. Plan van aanpak verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers
(Gedrukt stuk nr.114/HvdM)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AB42554E-4B4E-4805-9636-2475F79AE7F7
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6655C486-CF6B-439F-B5CA-6E6FFFEED04A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=13AFEA70-A7F2-4A65-8A31-F97FFBCD0F51
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=13AFEA70-A7F2-4A65-8A31-F97FFBCD0F51
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=258C513D-E39B-4307-BD7B-18B169DBA273
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9E070D21-3F72-4AEE-8DCE-48A74A196D40
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=32477771-A9AC-4CB7-82D2-62FD628E181D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=438D4798-0320-4823-8646-507843B970D2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EF6BC4DE-5F13-47B0-A6C6-CF4F02F9B7E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1BE367A4-6390-4444-A81F-85810A2EB5DB
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=85D51604-6506-458E-8B9E-9EE0DDF38E8C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=85D51604-6506-458E-8B9E-9EE0DDF38E8C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=CBE2DFAF-822A-41E2-A66E-4B7B1638DA39
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=0949B4A6-2D1C-4157-B098-40D149D0205C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=77BDD436-6F3F-4579-A0DA-105D74762F15


20 Verkoop NUON aandelen
- Brief B&W / mr. B.B. Schneiders (bijgevoegd)
- Collegebesluit (bijgevoegd)
- Volmacht Verkoop en Levering Aandelen (zie BIS)
- Notitie Beoordeling transactiedocumentatie, versie van 15 april 2009 (zie BIS)

21. Haalbaarheid Tunnel Zuidtangent
(Gedrukt stuk nr.109/JN)

MOTIES VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Herstemming 2 moties
- K9/60 Stadskweektuin
- K9/61 Scharrelbosje

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=428D94B7-03B6-4E96-B8FC-592E0FD32355
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E1111D18-3CF1-4A0C-AB43-6220ADEB9839
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=3CA86A8F-9556-4D77-A7B5-D87A8F59945A

