
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 6 juni  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 16 mei 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.       Tweede wijzigingsverordening belastingen 2013 
 (2013/ 130699) 
 

6.       Aanvulling Werkgeverschap Griffie 
(2013/169682) 
 

7.        Dekkingsplan brandweer Kennemerland 
 (2013/150485)  

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C8BC3CB6-770B-48D3-A77D-99D01DF2421B
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=06C227B9-1AF2-430E-B961-13174CCB9432
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=37002759-9C07-48B8-B226-7E58169B19D1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=092357E0-81E6-4FA4-9728-992B34C98E02


 

 

 

 
8.         Wijziging gemeenschappelijke regeling VRK 

 (2013/149674)    
 

9.         Ontwerpjaarrekening 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland  
(Paswerk)  

(2013/153050)     
 

10.        Bestemmingsplan Sportheldenbuurt 
(2013/131192)                                                      
 

11.        Ontwerp Jaarverslag 2012 Veiligheidsregio Kennemerland 
(2013/150997) 
 

12.       Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Frederikspark n.a.v. de 
tussenuitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(2013/142342)  
 
 
HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 

13.        Dividendbeleid voor deelnemingen 
(2013/109710) 
 

14.        Ontwerpprogrammabegroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland 
 (2013/151004) 
  

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

16.        Vaststelling nota “Grondbeleid Gemeente Haarlem” 
 (2012/472445)  
 

17.        Contractverlenging afvalverwerking AEB (zware voorhangprocedure) 
(2013/134108)   
 

18.        Vaststelling tracé HOV door Haarlem Noord   
(2013/149970)  
 

19.        Vaststellen bestemmingsplan Bakenes  
(2013/142330)  
 

20.        Vaststellen bestemmingsplan Schalkwijk-Midden 
(2013/132703)  
 

21.         Wijziging Afvalstoffenverordening 
(2013/151931)   
 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3A85CD2C-35F2-4555-B92A-210379A80F29
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A94167D5-8AAB-459D-9A0C-3975A009969E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A94167D5-8AAB-459D-9A0C-3975A009969E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=00AFAAFE-85B4-4E83-9E13-C40EFA74FAA6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B66A8FAF-1618-414E-83C0-A8D4982D03E6
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A202E862-963F-4836-A9E2-50C57BC96491
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A202E862-963F-4836-A9E2-50C57BC96491
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=55ED4C61-4345-4249-9099-A892011F3950
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A95223E1-3C0A-446D-BE58-7F9D46640BD7
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=95BAAEB9-5817-4EC6-84B6-DC6FFD56B8D4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=08EDC416-3155-4B98-B01D-555FA69C991E
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EE90195F-69D4-4615-8226-2ABC4F764804
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D61F7DE8-96AC-4C77-ACA8-519C81CC05DF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AF4CFE82-986D-4B38-845E-00386B9E4898
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=56241252-1959-48A7-9B53-F0FAED0EBA13


 

 

 

 
BESPREEKPUNTEN 
 

22.     Jaarrekening en jaarverslag gemeente Haarlem 
(2013/ 86385) 
 

23.    Reactie van het college op het verslag van het onderzoek van de RKC naar 
          jaarstukken 2012 

(2013/212503) 
 -   Vaststelling reactie op verslag van bevindingen bij de jaarstukken 2012 
      (2013/160569) ) (stukken reeds in uw bezit) 
-     

24.     Vaststellen Parkeervisie   
(2013/138311)    
 

25.      Vorming Participatieraad gemeente Haarlem 
 (2013/116867)   
 

26.     Lastenverlichting: Reclame en uitstallingenbeleid 2013 
(2013/50350)  
 

27.     Invoering Verordening Woonschepen en Verordening Haarlemse Wateren 
(2013/167579) 
 
   

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4728DC55-0762-4C4E-827B-556B651407CA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EAEDC876-EE59-4BCB-A355-21FEE4E8E7DD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=EAEDC876-EE59-4BCB-A355-21FEE4E8E7DD
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BFF3A377-F06F-4D4B-96DC-B54CC914E89F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7C068AA5-25B6-43BD-8A9A-8659053B47FA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=11D19C7E-8508-4D57-B1CF-6EFE0EA7DA94
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=443AF840-8DB5-4763-9B73-E668ED2C0352
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A4C2849E-F4D2-4E63-83D0-161C207897D0

