
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 november 2013  om 20.30 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 17 oktober 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. Afwijzing verzoek om bestemmingsplan Garenkokerskwartier partieel te 
herzien (art. 3.9 Wro) 
(2013/410821) 
 

6. Gemeenschappelijke regeling (GR) Schoolverzuim en voortijdig 
Schoolverlaten en bedrijfsplan RBL regio “West-Kennemerland”- ingaande  
1 januari 2014  
(2013/378602) 

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C7C57B0B-69CF-4EB9-8D6F-CBC85038B99F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A8B36E95-0596-4277-8AE7-D89BEAFFA1F1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A8B36E95-0596-4277-8AE7-D89BEAFFA1F1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=446A33BF-0703-480E-B591-015982916D79
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=446A33BF-0703-480E-B591-015982916D79
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=446A33BF-0703-480E-B591-015982916D79


 

 

 

 
7. Fietsstraat Land in zicht 

(2013/441579) 
 

8. Reinaldapark vrijgeven krediet ten behoeve van groenaanplant  
(2013/443086) 
 
 
HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 

9. Afwijzing verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan Haarlem zuid t.b.v. 
een extra woonbestemming op het perceel Vijverlaan 5.  
(2013/399886) 
      

10. Nota verhuurbeleid 
(2013/293144)  
 

11. Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem  
(2013/393332) 
 
 
 
MOTIES VREEMD 
 
Aangekondigd: 
VVD inzake verplaatsing zaterdagmarkt naar Stationsplein bij evenementen 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=74820B09-4558-4085-80F1-C5CF2E18FF0A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AD2DCF72-D2C3-4E40-9BAD-9D30CEADF0FE
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=81E6C8C9-9D24-4261-9900-0D7F5F848B71
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=81E6C8C9-9D24-4261-9900-0D7F5F848B71
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A36762E2-85F9-4A0C-99B0-DDEDDEE45738
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B8B42A93-EC97-4CBB-B357-3630C49162FD

