
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 maart 2013  om 20.00 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. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van               

donderdag 28 februari 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. Wegsleepverordening 2013 
(2013/447450) 
 

6. Eerste wijzigingsverordening belastingen 2013 
(2013/39911)  
 

7.  Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023)  
(2013/23263) 

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BDA240C9-8D6B-4A20-900A-B5EC56A369DA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BDA240C9-8D6B-4A20-900A-B5EC56A369DA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8299CDEA-91D2-4EF8-A330-8B352CBFBEF9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4B798A32-4F3C-4C12-A44B-F5C0FC9C044A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=78E5BB03-402F-4871-A131-06BB9AB8B27B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=827F4DC5-BEFC-4AF8-B841-93EADEDFD4DA


 

 

 

 
HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 

8. Ruimtelijk kader Schoteroog 
(2013/1674) 
 

9 Kredieten investeringen sportaccommodaties 2013 en 2014 uit het 
Investeringsplan 2012-2017  
(2013/32514) 
 

10. Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg (fase 2) 
(2013/54153) 

 
11 Termijnagenda 2013  

(2013/48527)  
- Brief d.d. 19 maart 2013 over aanvullingen na aanleiding van commissie   
  Samenleving d.d. 7 maart 2013  
 
 
BESPREEKPUNTEN 
 

12. Uitwerking plan van aanpak eerste opvang van dak- en thuislozen en 
verslaafden (2013/56083) 
 

13. Huisvesting Stichting Hart   
(2013/25032) 
 

14. Krediet ten behoeve van de realisatie klimaat neutrale basisschool ML King en 
speciale basisonderwijs Hildebrand 
(2013/30375) 
(Behandeling indien vaststelling niet kan worden uitgesteld naar volgende 
vergadercyclus) 
 
 
MOTIES VREEMD 
Aangekondigd: 
Actiepartij inzake woonsituatie  wethouders  
CDA inzake rapportage interim bevindingen controle 2012   
SP inzake thuiszorg 
 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F5658E65-5E59-4953-B6D7-70AF514A5E3E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A975BE8F-DB45-4B93-986C-1F651BF97A8D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A975BE8F-DB45-4B93-986C-1F651BF97A8D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5307C4A0-DB09-4AD9-9A71-9C3339A136CB
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=47C1E3D8-5F42-45F2-A01D-CA636A178C0F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3A3D9E47-E289-4CAB-A4BB-DC4BB085F2EF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3A3D9E47-E289-4CAB-A4BB-DC4BB085F2EF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=71CA4BF6-2C46-4542-8C93-DC2CA54BB894
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=71CA4BF6-2C46-4542-8C93-DC2CA54BB894
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F011D614-E7B5-433E-BFA3-82892D36A43C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B67D8C7E-852E-4278-8768-FD15E1AB2F92
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B67D8C7E-852E-4278-8768-FD15E1AB2F92

