
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 17 december 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
maandag 09 november 2009 om 19.30 uur
woensdag 11 november 2009 om 17.00 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 de beantwoording van vragen.

HAMERSTUKKEN

5. Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009
(2009/154486/BS)

6. Vaststelling bestemmingsplan Onderdoorgang Buitenrustbruggen
(2009/209963/JN)

7. Nota grondprijzen 2009-2010
(2009/220412/JN)

Raadsagenda

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7C43B903-3DC0-4A22-945F-C19C57332F94
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C4E9E60A-88DD-408A-B76F-6AC772123C33
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C380DDCE-A1F6-461F-8C8F-312CB7B30789
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FF6CE7DF-BBFC-46B5-B30C-3519C1B25B59
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=67483B22-85D8-4F15-994C-E31BF1AC4FA9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F9FAA426-9239-4FFE-8F3D-CD6FF6737085


8. Vaststellen definitief ontwerp (DO) waterverbinding Meerwijkcentrum-
Amerikavaart(2009/219695/MD)

9. Instrumenten voor een projectoverstijgende aanpak van de stedelijke
wateropgave
(2009/211207MD)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

10. Haarlemse belastingverordeningen 2010
(2009/208594/CvV)
(Bijgevoegd brief van het College van B&W van 08 december 2009 inzake Tarieven
OZB 2010; op het BIS is deze brief en de gewijzigde verordening OZB tijdelijk als
laatste bladzijden toegevoegd aan het bestand.)

11. Besteding middelen intensivering handhaving
(2009/210485/BS)

12. Voorstel tot wijziging van de Haarlemse Bouwverordening
(2009/221452/JN)

13. Verkoop Bakenesserkerk (zienswijze)
(2009/198897/JN)

14. Vaststellen definitief ontwerp (DO) Zuiderzee-, Betuwe- en Groningenlaan
(2009/210819/MD)

15. Haarlem Sport! Agenda voor de Sport
(2009/215475/MD)

16. Kredietverstrekking (achterstallig) onderhoud op de sportcomplexen
2009/2010
(2009/173460/MD)

17. Deelnota’s Kompas Haarlem
(2009/149016/HvdM)

18. Uitvoeringsnota Kompas Midden- en Zuid-Kennemerland en
Haarlemmermeer(2009/149017/HvdM)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DD858515-52C4-4F94-A900-0E7BDBC65198
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DD858515-52C4-4F94-A900-0E7BDBC65198
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=18BF4166-F41B-41CC-A2CC-BA2DA0398935
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=18BF4166-F41B-41CC-A2CC-BA2DA0398935
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E1E8B67B-5D7C-4238-B2ED-347FC4F637F8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C3B7D867-3630-45E9-A9CB-39D5F1B0C86C
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E72056F5-E402-4441-8969-239C793645C8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=94B12E90-E418-46E4-B256-4AE12D05DE03
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=1952BCAF-F828-4704-8BFB-019AB3CEEF38
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=671CC9E1-14CC-432C-8C37-81DFC50E8D18
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7E11E11A-398F-4EC5-8BC4-B6077AEB5FE8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7E11E11A-398F-4EC5-8BC4-B6077AEB5FE8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A4767B07-1526-4081-A242-6F9535699FC9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=066B70A8-C00E-41E0-B861-95F947FA5DB0
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=066B70A8-C00E-41E0-B861-95F947FA5DB0


19. Invoering gemeentelijke basisadministratie personen en vaststellen nieuwe
verordening
(2009/117860)

BESPREEKPUNTEN

20. De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Haarlem 2010 en de antwoorden op de advisering door de WMO raad en de
inspraakreacties t.a.v. het voorstel tot wijziging van de Verordening
(2009/210433/HvdM)
(Bijgevoegd: Brief van wethouder Van der Molen van 08 december 2009
(2009/235396) inzake beantwoording vragen voorstel tot wijziging beleid WMO
individuele voorzieningen)

21. Bestuursrapportage 2009-2
(2009/216641/BS en CvV)
Bijbehorende stukken:
- Bestuursrapportage 2009-2 (reeds toegezonden)
- Raadsstuk Bestuursrapportage 2009-2 (2009/216641)

De suppletoire begrotingswijzigingen 2009 en 2010 betreffen het overzicht op
blz. 5 van de bestuursrapportage, alsmede het overzicht op de blz. 43 t/m 45

- Bijgevoegd brief van het College van B&W van 09 december 2009
(2009/238382) inzake verantwoording Grotestedenbeleid

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B04A6016-132A-459B-BB52-1D40006EC2A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B04A6016-132A-459B-BB52-1D40006EC2A8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BBEE81D4-0B7E-4FCD-923B-11C5AD918612
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BBEE81D4-0B7E-4FCD-923B-11C5AD918612
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BBEE81D4-0B7E-4FCD-923B-11C5AD918612
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C415C3F1-A07E-4808-8914-CF0B56CDE3A5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9E6B558A-2F86-44C5-8D17-5DE39156E702
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C9E23C37-01FC-4354-95F4-15EA71DFBFDC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C9E23C37-01FC-4354-95F4-15EA71DFBFDC

