
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 23 juni 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 1 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

Hamerstukken
5. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en vrijgeven krediet Santpoorterstraat e.o.

(2011/92525)

6. Kredietaanvraag definitieve wegen Fly-over
(2011/119896)

7. Aanvraag aanvullend krediet asbestsanering Frans Halsmuseum
(2011/82679)

Raadsagenda

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=EEAAE25A-8381-434A-A7E5-E3C97FC6350A
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=FFCC3BA5-95CC-4683-BD29-5801019E941D
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=8DB085D7-D1BF-46D2-9D19-0F0F3719D2F9
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=AE0C5F80-4533-4D31-BAC1-42D403826757
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=71965AB0-1AB9-4C10-A29E-37C801E9438F


Hamerstuk met stemverklaring

8. Fusie H’Art, Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en Volksuniversiteit
(2011/125258)

9. Jaarrekening 2010, begroting 2011, 2012 Recreatieschap Spaarnwoude
(2011/107947)

10. Raadsstuk Digitaal Bezoekers Parkeren
(2011/126268)
Burgerinitiatief Digitaal Parkeren

11. Raadsstuk Burgerinitiatief Het Paradijsje
(2011/159782).
Burgerinitiatief Het Paradijsje

Bespreekpunten

12. Integraal veiligheids- en Handhavingsbeleid
(2011/ 99146)

13. Menukaarten en begroting VRK
(2011/76799)

14. Begroting VRK 2012
(2011/92522)

15. Herziening woningbouwprogramma zuidstrook Slachthuisbuurt
(2011/102790)

16. Hof 2.0: van visioen naar doen (aangepast raadsvoorstel volgt separaat)
(2011/129891)

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=A5B00E01-7C1D-448A-AEBD-75797FDA0E05
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=E83C5DE4-800C-4A7A-9074-F515CD6CF6BE
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=79CD00D9-2857-4716-9994-C7E44F990BFA
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=6ABF9553-7FE7-4C13-8D3D-57402D005AAC
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=53D79932-7176-48A1-A8AE-9ABF38CCF386
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=7FA29DD5-05F3-4D87-8D20-5F3C0B98D61E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C3DC5DF5-30F2-4287-96D2-AE2011B4A56E
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=C7A6A7FC-6B27-49D9-BD08-4253C8C5F9E8
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=98FA793E-EDCF-4439-A092-ED4D8F903965

