
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 19 december 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  11,  13  14 november en 21 november  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 Benoemingen 
 
HAMERSTUKKEN 
 

6 Wijziging Reglement van Orde inzake spreektijden en raadsvragen 
(2013/477666) 
 

7 Vaststellen Ecologisch Beleidsplan 2013-2013 
(2013/420660) 
 

8 Aanpassing Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit  
(2013/278010) 
 

9 Monumenten verordening 2013 

Raadsagenda 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=1679864D-AD05-48DA-82BC-3B216E4E38B4
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=20C31CB4-502C-4E8B-BDB7-B7E1F759B5BC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9AEA45BB-252B-4431-A594-49B1A3452F75
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=5FCE6305-F530-41D1-8E3F-4D5949F2B60F
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=9CE13B9A-716D-4976-85FD-F228C5BC51AC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=76A9449C-ED75-4EF7-9B8B-DB9EF04CC792
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4980D766-8C43-44E4-9AC3-4D6BE7CC85AC
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=3EEAF3E2-4B56-4D07-B2D3-6D39A3AA594F


 

 

 

 (2013/268065) 
 

10 Kredietaanvraag vervanging pinautomaten KCC-DVL  
(2013/486980) 
 

11 Openen Grondexploitatie Land in Zicht 
(2013/449706) 
 

12 Beschikbaar stellen van extra middelen voor de Startersregeling  
(2013/434670) 
 

13 Voorbereidingskrediet Buitenrustbruggen 
(2013/429336)  
 

14 Normenkader financiële rechtmatigheid 2013, deel 2 
 (2013/450434) 
 
 
 HAMERSTUKKEN MET STEMVERKLARING 
 
15 Haarlemse belastingvoorstellen 2014  

(2013/422386) 
 

16 3e Bestuursrapportage 2013 
(2013/ 444101) 
 

17 Verordening elektronische kennisgeving gemeente Haarlem 2014  
(2013/432200) 
 

18 Beheersverordening Begraafplaatsen 
(2013/442344) 
 
BESPREEKPUNTEN 
 

19 Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem 
(2013/483461)  
   

20 Onderzoekrapport RKC Ruimte voor Sturing?  
(2013/277804) 

  De rapportage en de reactie B&W op aanbevelingen Rekenkamercommissie 
onderzoek Ruimte voor sturing, de verzelfstandiging van het Openbaar 
Voortgezet Onderwijs in Haarlem (2013/463134)  kunt u vinden op BIS. 

 
21 Vaststellen van het verbrede gemeentelijke rioleringsplan 2014-2017 (VGRP) 

(2013/416279) 
 

22 Statutenwijziging Spaarnesant 
(2013/375901)  
 

23 Nota Houtmanpad  
(2013/449970) 

http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CF14B4F6-50EA-4B02-8E28-E22EB2B48250
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=AFAFC100-18D4-4FC7-BB04-5E8A2515C121
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=695596B5-2D7F-4FAE-A1C5-48DD8EDE1F7D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C7F6D9EE-94E4-4AC6-85FD-5F116B173220
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=97A90F6A-E520-4195-BCAE-BBCC16CAF7F3
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=246A1444-44F3-4635-87E9-58BC524FDC03
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=74229504-BA95-443F-A45D-105CECA8C11D
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=B186DC9B-DBA9-4218-9CDA-7D2FBE02B263
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=44BEE27A-6758-4410-BC47-E4B5EFA60C8A
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=09363ED4-6A12-427A-B946-E8D3F9D5A059
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BE95530E-637B-4DE1-8D8B-68B855B13ECF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=4100933C-236E-472B-8FDF-5196447CE409
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BE95530E-637B-4DE1-8D8B-68B855B13ECF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BE95530E-637B-4DE1-8D8B-68B855B13ECF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=BE95530E-637B-4DE1-8D8B-68B855B13ECF
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=CFE03A25-0E7A-42A3-9113-190549EDB1CA
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=E0C5B5D7-9175-4721-8A70-A75BDECA8160
http://bis.haarlem.nl/infomanp/getdocument/getdocument.asp?id=C7DD6F2E-5AB0-4822-8409-55DEFDB16D5D

