
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 11 april 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.  

 
1. Vragenuur. 

 
2. Vaststelling van de agenda. 

 
3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van               

donderdag 21 maart 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 Afronding verkenning regionale ICT samenwerking met Haarlemmermeer 
(2013/96808) 
 

6 Samenwerkingsovereenkomst RVOB – Jansstraat 46 
 (2012/477712)  
  

7 Vaststelling Structuurvisie Schalkstad 2025 
 (2013/24748) 
 

8 Vaststelling bestemmingplan Indische buurt Noord 
 (2013/42731)  

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F9B496C1-A354-414E-B0CD-B30914769FA0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=F9B496C1-A354-414E-B0CD-B30914769FA0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FAB274F5-8F0C-46C8-819F-C981FBE2C6D2
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=54CB428E-77ED-4D09-B7ED-664ED7C26E33
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8B8FDD53-55A3-4A42-98BF-C56590C011A9
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=950F9B58-C236-408E-92CD-0EDF2477A9B1


 

 

 

  
HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 

9 Overdracht eigenarenonderhoud Cultuurpodia 
 (2013/371423)  
 

10 Onderhoud vastgoed 
(2012/471809) 
 

11 Evaluatie Actieprogramma Minder Regels, Meer Service 2012 en Vaststelling  
Actieprogramma 2013 
(2013/12540)  
 

12 Invoering ontheffing voor straatoptredens 
(2013/6602)   
      

13 Delegatiebesluit 
(2013/49902)  
 
BESPREEKPUNTEN 
 

14 Aanpak begeleiding (zwerf)jongeren 
(2012/482033)  
 

15 Vaststelling bestemmingsplan Spaarndamseweg e.o 
 (2013/38231)  
 

16 Samen voor elkaar: op weg naar een nieuwe sociale infrastructuur 
(2013/55659)  
 
    
       
 
MOTIES VREEMD 
Aangekondigd: 
CDA inzake meeuwenoverlast 
       
 
      
     
       
         
  
 
 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6825D973-1D6D-4493-AC3E-BFD40D68F327
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D4319996-34B9-425E-B706-B75B54D5032F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8B4F415A-48C4-4AF6-B864-0F1A409F9029
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8B4F415A-48C4-4AF6-B864-0F1A409F9029
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=6271CA0D-3F98-42D9-8AE1-C9DAA1F8B918
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=302D1989-3AC8-47B5-831C-39E49EB806BC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=8D2938D4-CA94-4F06-B5EF-D799E3A9A572
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A95223E1-3C0A-446D-BE58-7F9D46640BD7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=42725001-C3CE-4D37-93C4-DB0A17D0C6A3

