
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 in kamer 116 in het stadhuis, tel. 5113034

Datum donderdag 21 juli 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 23 juni 2011
maandag 27 juni 2011
woensdag 29 juni 2011
donderdag 30 juni 2011

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.
VII Beantwoording van brieven gericht aan de Raad namens het college van

burgemeester en wethouders

5. Geloofsbrieven

HAMERSTUKKEN

6. Wijziging van de Scheepvaart- en Havenverordening
(2011/33328)

7. Duurzaamheidsmonitor en Wet milieubeheer jaarverslag 2010
(2011/142974)

Raadsagenda

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AA129783-D23A-4E58-AE30-29D0C6FA233F
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=98B8034E-08A3-4B99-BDCD-7C88ACD9B2F3
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=875F4BA3-39AF-4FDC-867A-C0881450F0A5
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=19608B08-EE7A-4640-AF27-C6C937C99E26
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EA281CE8-A334-4F27-986D-3C8C5503BDAC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=947E861E-5870-4F84-A20F-5A9167206B65
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=33F05F5B-954F-4F24-8B3F-2A3F5085FAAE


8. Aanwijzing Bedrijven Investeringszone Waarderpolder en vaststelling
Verordening Bedrijven Investeringzone Waarderpolder
(2011/145888)

9. Kredietaanvraag stadshaven
(2011/125733)

10. Verantwoording fractie- en scholingsgelden 12 maart tm 31 december 2010
(2011/187667)

11. Verkoop en herontwikkeling Brinkmann-complex
(2011/76955)

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING

12. Vernieuwing participatie & inspraak,wijkradenstelsel
(2011/151502)

13 Nota “Samen leven in Haarlem: begeleiding van Haarlemmers met een
beperking en kwetsbare Haarlemmers”
(2011/118524)

14 Kredietaanvraag uitvoering fase 2 Noordkop Waarderpolder
(2011/122097)

15. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen “Het Houthof”
(Claus Sluterweg 125)
(2011/112029)

16. Overdracht grond Plesmanplein/Daaf Gelukschool
(2011/134462)

17. Huisvesting Werkplein Zijlsingel
(2011/112117)

18 Tijdelijke fietsenstalling Raaks
(2011/174842)

19 Stand van zaken grote projecten
(2011/153335)

20 Herziening woningbouwprogramma zuidstrook Slachthuisbuurt
(reeds in uw bezit))
(2011/102790)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=37235DF3-7D44-4D34-9F4A-28A46B410B65
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=37235DF3-7D44-4D34-9F4A-28A46B410B65
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=135D3466-7C5A-4FB1-B145-32761EFDA773
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=DFF3644C-9E74-466C-84AA-E7B46D6C3418
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=4510A427-297D-46BF-A166-64FDDFFA3CFF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FF51F929-57DB-4BBF-8836-818A604195F8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=56C9037A-2C68-417B-A0FE-C33624F08679
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=56C9037A-2C68-417B-A0FE-C33624F08679
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D1297D34-2760-45CF-B19D-C282FDFB3AB9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=860E4ED5-4D07-47FB-BA88-A3D6B63BCFA1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=860E4ED5-4D07-47FB-BA88-A3D6B63BCFA1
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=9BBDC447-3734-456B-B14A-08E146F6E1DE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=66EE1EC3-8951-4613-B6C1-EA4BC31E30F2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=205BB6BE-ABC5-4231-BE26-16E2EBD974FF
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=F561FC7A-36CD-4451-B66E-81D881538DCA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C7A6A7FC-6B27-49D9-BD08-4253C8C5F9E8


BESPREEKPUNTEN

21 Initiatiefvoorstel Haarlemse Banen begeleid werken
(2011/167069)
Pré-advies Initiatiefvoorstel ‘Haarlemse Banen Begeleid Werken’
(2011/147445)

22 Onderzoek Zijlpoort
(2011/207136)
Advies RKC Onderzoek motie Zijlpoort d.d. 30 mei 2011
(2011/139692)

23 Heroverweging bestemming Wmo-reserve motie Wie wat bewaart heeft niets
(2011/159757)

AANGEKONDIGDE MOTIES VREEMD
Actiepartij inzake
Coffeeshops
Overlast sportcomplex Olympia

CDA inzake Ouderenbeleid

SP inzake Kruisweg

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E2662329-9D47-4119-A95E-9A3067ACB51D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=BFD4C663-ED7B-4DBB-A880-19C770EE0A41
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=D7CBA109-D4EB-4572-800B-17CB5FC10DB2
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=B515CC50-E262-4AB2-93DF-31286B52EBB9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=15AFCE9C-D617-4E3E-87E7-B7A591FF1485

