
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 17 oktober 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 26 september 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   
 
 

5. Geloofsbrieven  
- mevr. Crul ter vervanging van de heer Trompetter 
 
 
HAMERSTUKKEN 
 

6 Duurzaamheidsmonitor en Wet Milieubeheer jaarverslag 2012 
(2013/298780) 
 

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F59E3-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=17-10-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=261A3016-91BB-47F5-A82F-AB3AE9899641


 

 

 

 
7 Ontwerpbegroting 2014 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 

(Paswerk)  
(2013/380642) 

 
8 Toewijzing zendtijd lokale omroep  

(2013/276050) 
 
HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 
 

9 Regionaal Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid 2013-2014 Zuiden Midden-
Kennemerland 
(2013/307113) 
 

10 Recreatieschap Spaarnwoude, Strategisch Groen Project, Stichting Mainport 
en 10Groen: Jaarrekening 2012, Begrotingswijzigingen 2013 en 
Programmabegrotingen 2014  
(2013/250180) 
 
 
BESPREEKPUNTEN 
 

11 Toetreding tot de gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond  
(2013/ 312208) 
 
 
     
MOTIES VREEMD 
 

  Aangekondigd:  
Fractie VVD inzake  uitbreiding openingstijden voor supermarkten (nav evaluatie 
vrije koopzondagen 
 
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=68C59549-F407-4006-8531-5631E6CCAD11
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=68C59549-F407-4006-8531-5631E6CCAD11
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=70B5AAF5-8026-4303-B16B-8370A822648F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7CD9BF1A-06FE-40A9-8864-D9127C56B3B5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7CD9BF1A-06FE-40A9-8864-D9127C56B3B5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D60DBA49-1D90-4AED-8D1C-D7F432596659
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D60DBA49-1D90-4AED-8D1C-D7F432596659
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D60DBA49-1D90-4AED-8D1C-D7F432596659
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=D60DBA49-1D90-4AED-8D1C-D7F432596659

