
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 26 september 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 5 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   
 
HAMERSTUKKEN 
 

5. Project Ontsluiting werkzoekendenbestand 
(2013/311890) 
 

6. Jaarrekening 2012 en ontwerpbegroting 2014 Noord Hollands Archief 
(2013/292779) 

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F59E3-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=26-09-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E6086726-21C2-4430-AFDA-FA3D54BB18C5
http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F59E3-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=26-09-2013&pagesize=10


 

 

 

 
 

7. Derde wijzigingsverordening belastingen 2013 
(2013/309620)    
 

8. Overdracht Slachthuisterrein 
(2013/151176) 

 
HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 

9. Visie bufferzone Amsterdam Haarlem 
(2013/167215) 
 

10. Financiële maatregelen parkeren 
(2013/284526) 
 

11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schalkstad  
(2013/233313)  
 
BESPREEKPUNTEN 
 

12 Vervolgkrediet Stationsplein e.o. 
(2013/250681) 
 

13. Toetreding tot de gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond 
(2013/312208) 
 
 
MOTIES VREEMD 
 
Aangekondigd: 
Fractie D66 inzake loting brugklassen 
 
     
    
 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=047FEE4F-5DE0-4F20-90E1-A53FF6D5440A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A4E85AC8-DB40-44E2-9F65-E7438A2797E1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=913DADE3-D97D-400C-86AF-A0C6BD61822C
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=130A87A3-BACD-40CA-8AC4-1A946E53B375
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7D1A6D87-D040-459F-B1A3-B8AD22165358
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A35AB551-9013-4BEB-A0DD-D589A8EBA517
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=833E1979-A2F5-4248-A50C-F2BE6B1D349D

