
Gewijz. (+ 10A – 18)
Commissie Raadsvoorbereiding

Openbare vergadering van de commissie Raadsvoorbereiding op dinsdag 06 november 
2018     om 20.00 uur in het Dorpscentrum Spaarndam, Ringweg 36, Spaarndam. U kunt de 
stukken via de website www.haarlemmerliede.nl raadplegen.
Het is een (over)volle agenda. Wilt u er s.v.p. rekening mee houden dat de vergadering 
mogelijk (om 22.30u) wordt geschorst en op donderdag 8 november vanaf 20.30u wordt 
voortgezet? Locatie: Hans Brinkerzaal, Zoete Inval Haarlemmerliede!!

VOORLOPIGE AGENDA 

Algemeen

1. Opening en mededelingen
2.
3.
4.
5.
6.

Vaststellen van de agenda
Vaststellen conclusies van de vergadering van 02 oktober 2018
Lijst van moties en toezeggingen tot en met 02 oktober 2018
Rondvraag
Spreekrecht

A-stukken
Dit zijn stukken die aan de commissie worden voorgelegd voor advies aan de raad. De commissie beoordeelt of het stuk rijp is 
voor besluitvorming in de raad, met een advies over het te nemen raadsbesluit.

Onderwerp Portefeuille: 

7. RV Zienswijze op Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 
Noord-Holland (Rv 2018.0058872)

Heiliegers

8. RV Vaststelling BP Sectorpark (Rv 2018.FK) Van Haeften
9. RV Vaststelling bestemmingsplan Waterwoningen Woongebied 

SpaarneBuiten 2018 (Rv 2018.0066449)
Van Haeften

10. RV Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied tweede herziening 
Vinkebrug 4 (Rv 2018.0061815)

Van Haeften

10A RV Vaststellen Gebiedsvisie Penningsveer (Rv 2018.0070041) Van Haeften
11. RV Vaststelling bestemmingsplan 'Parapluplan parkeerregels 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude'
Van Haeften

12. RV Vaststelling verordening en beleidsregels sociaal domein 2019 (Rv 
2018.0065027)

Van Haeften

13. RV Vaststelling verordening Participatieraad Haarlemmermeer 2019 
(Rv 2018.0066557)

Van Haeften

14. RV Parkeerverordening Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2018 (Rv 
2018.0061864)

Graal

15. RV Verlenen eervol ontslag aan de leden van de Milieuraad (Rv 
2018.0067500)

Graal

16. RV Concept Programmabegroting 2019-2022 (Rv 2018.0060453) Graal
17. RV Belastingvoorstellen 2019 nieuwe gemeente Haarlemmermeer (Rv 

2018.0063444)
Graal
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http://gemeenteraad.haarlemmerliede.nl/Vergaderingen/Commissie-Raadsvoorbereiding-RVB/2018/06-november/20:00
http://gemeenteraad.haarlemmerliede.nl/Vergaderingen/Commissie-Raadsvoorbereiding-RVB/2018/06-november/20:00
https://secure-haarlemmerliede.gemeenteoplossingen.nl/Vergaderingen/Commissie-Raadsvoorbereiding-RVB/Komende-vergaderingen/


B-stukken
1. Dit zijn (voorgenomen) (college)besluiten die aan de commissie worden voorgelegd om deze in de gelegenheid te stellen 

haar zienswijze kenbaar te maken (en daarover desgewenst overleg te voeren met het college / een portefeuillehouder). 
De raad hoeft hier niet over te besluiten.

2. Onderwerpen waarover de commissie wil overleggen (onderling; met college).

Onderwerp Portefeuille: 

18. VERVALLEN, zie agendapunt 10A

19. Samenwerkingsverbanden (vast agendapunt; zie overzicht mededelingen van 
collegeleden)

20. Mondelinge mededelingen collegeleden over lopende projecten (vast agendapunt)

C-stukken
Dit zijn collegebesluiten en andere stukken die ter informatie aan de commissie (en raad) worden gestuurd. Over de 
behandeling van vragen is het volgende afgesproken:

 inhoudelijke, niet politieke vragen kunnen per mail via de griffier aan de portefeuillehouder of behandelend ambtenaar 
worden gesteld. De griffier verzendt de antwoorden per mail aan een ieder.

 Politieke vragen over deze stukken graag uiterlijk 24 uur voor aanvang vergadering (per mail) bij de griffier melden. 
Een antwoord volgt ter vergadering.

 Wilt u overleg of discussie in de commissie met bijv. de portefeuillehouder en/of uw mede-commissieleden (zeg maar 
meer dan vraag-antwoord), dan is het voorstel het onderwerp de volgende vergadering te agenderen (als B-stuk). 

21. Stukken ter kennisneming: Een overzichtslijst van C-stukken en de betreffende C-
stukken kunt u digitaal (via site of GO-app) raadplegen.

Overig

22. Sluiting

Halfweg, 25 oktober 2018,
Namens voorzitter F.J.M. Duits,
N.S. Voogd, griffier.
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