
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 5 september 2013  om 20.00 à  20.15 uur  

  

ATTENTIE: voor de in de raadsstukken genoemde bijlagen wordt verwezen naar de  

commissiestukken en het BIS. In uitzonderingsgevallen worden bijlagen wel meegestuurd.  

 

N.B. Voorafgaande aan de raadsvergadering vanaf 19.30 uur 

onthulling van het beeld van koning Willem Alexander.  
 

1. Vragenuur. 

 

2. Vaststelling van de agenda. 

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van   

maandag 24 juni,  

          woensdag 26 juni,   

          donderdag 27 juni,  

          donderdag 4 juli verslag besluitvorming kadernota  en  

          donderdag 4 juli 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. Installatie en Benoeming dhr. A.R.F. Gebhardt 

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F59E3-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=05-09-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F59E3-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=05-09-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F59E3-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=05-09-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F59E3-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=05-09-2013&pagesize=10
http://bis.haarlem.nl/infomanp/index.asp?onderdeel=stukken&id=A06F59E3-5CDC-11D6-9D2A-00003939D28B&datum=05-09-2013&pagesize=10


 

 

 

 

 

 

HAMERSTUKKEN 

 

6. Verantwoording fractiebudgetten 2012 

 (2013/312474) 

 

7. Ontwerp-begroting 2014 Gemeenschappelijke regeling Cocensus  

(2013/243999) 

8. Vaststelling bestemmingsplan Bos en Vaartschool 

(2013/266663)  

 9. Vaststellen bodemkwaliteitskaart en Bodembeheer 

(2013/232071) 

10. Vaststelling tarieven Bibliotheek Zuid-Kennemerland vanaf 2014 

(2013/243068)  

11. Benoeming plaatsvervangend griffier 

(2013/352877) 

12. Vrijgave budget Quick wins 1 (Schipholweg) 

  (2013/272512)  

  

13. Gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten kinderopvang 

 (2013/224856) 

 

 

HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 

 

 14. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Schalkstad  

  (2013/233313)  

  

 15. Actualisering Archiefverordening 

(2013/270163) 

 

16. Vaststellen definitief ontwerp (DO) en vrijgeven budget voor realisatie HOV 

bushalte Zijlvest  

  (2013/261476)  

 

BESPREEKPUNT 

 

17. Budgetaanvraag voor sloop school Floris van Adrichemlaan 

(2012/475409) 

 

 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=80DB7D2A-9A7A-4157-BB23-252B6FE6E484
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=80DB7D2A-9A7A-4157-BB23-252B6FE6E484
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1C3FC35D-8E55-4373-8C57-78AF358E5087
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=18B5A5E2-31F2-4A97-97A0-881CA188B419
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CE846543-1982-4EC8-AEDA-4A87FE4A054F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CE846543-1982-4EC8-AEDA-4A87FE4A054F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C44B526F-934E-4244-8815-13CC1B58C5F0
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B630F145-47F8-455D-A399-3E6C693A8353
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=74AC43E7-21CC-4FE7-B23E-B9EABF6131A3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=7D1A6D87-D040-459F-B1A3-B8AD22165358
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=A57869D0-B9E3-4CF7-932E-DBED0CBCE9B1
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FD03DCBA-8A24-4A8F-8CA1-715D9F6E3527
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=FD03DCBA-8A24-4A8F-8CA1-715D9F6E3527
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=05604E34-E36F-40B1-826A-DBA88825DB37

