
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 4  juli  2013  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.  

 

Voorafgaand aan deze raadsagenda vindt afronding plaats van de vergadering van 

24 t/m 27 juni jl. , de behandeling van de kadernota c.a. 
 

1. Vragenuur. 

 

2. Vaststelling van de agenda. 

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van               

donderdag 6 juni 2013 

 

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  

VIII     Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van een commissie ter  

afdoening   

 

HAMERSTUKKEN 

 

5. Uitbreiding aanwijzingslijst gevallen waarvoor geen verklaring van geen 

bedenkingen nodig is met vergunningsaanvraag voor Vogelhospitaal aan de 

Vergierdeweg  

(2013/249972)  

 

6. Algemene Plaatselijke Verordening 

(2013/244352)     

 

7. Aanvulling Werkgeverschap Griffie 

(2013/169682)  
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 8. Aanvullende 

kredietaanvraag herstel Jeu de Boules hal PUK in Van der Aartsportpark 

(2013/162200) 

 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 

 

9. Uitwerking van het scenario 24-uuropvang dak- en thuislozen  

(2013/179649) 

 

10. Kredietaanvraag Azieweg en vrijgave voor inspraak Parkzone Azieweg 

(2013/149936) 

 

11. Afsluiting project VMBO Vernieuwt! 

(2012/ 457808)   

 

12. Voorbereidingskrediet Multifunctionele sporthal Duinwijck 

(2013/25074)   

 

13. Vaststelling bestemmingsplan Bomenbuurt   

(2013/160655) 

 

14. Stadhuis: aanvraag krediet voor vervanging bewakings- en 

toegangsbeveiligingsinstallatie, modificatie overige beveiligingsinstallaties en voor 

noodzakelijke aanpassingen brandmeldinstallatie.  

(2013/43277) 

 

15. Verkoop Zijlsingel 1  

 (2013/253942)  

      

BESPREEKPUNTEN 

 

16. Vaststelling Bestemminsplan Ramplaankwartier  
(2013/212380) 

 

17. Vaststellen bestemmingsplan Oude Stad 

(2013/162303)  

 

18. Vrijgeven Krediet uitvoering Albert Schweitzerlaan e.o  

(2013/219232) 

 

19. Cultuurnota 2013-2020  

(2013/133552) 

 

20. Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 

(2013/154058) 

 

21. Lastenverlichting: Reclame en uitstallingenbeleid 2013 

(2013/50350) (uit vorige vergadering) 

 

22. Initiatiefvoorstel Haarlem Plus andere wijze van zorgverstrekking voor 

hulpbehoevenden (ouderen en anderen) met als doel een beter welzijn 

(2013/263339) 
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