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Agenda Raad 
 
 
 

 

 
 De leden van de gemeenteraad, 

het college van Burgemeester en Wethouders 
en belangstellenden 

Raadsgriffie  

Postbus 250 

2130 AG  Hoofddorp 

 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 023-567 6755 

Telefax 023-563 3521 

E-mail griffie@haarlemmermeer.nl 

 
Onderwerp Uitnodiging Raadsplein  

Vergaderdatum 9 december 2004  

Aanvang 17.00 uur  

Locatie Raadzaal  

Contactpersoon S.F.S. Manting Hoofddorp, 19 november 2004 

Doorkiesnummer 023-5676819  

Bijlage(n) Diverse  

 
 
Hierbij nodig ik de leden van de raad, alsmede de wethouders en belangstellenden uit voor 
de openbare raadsvergadering van 
 
donderdag 9 december a.s. in de Raadzaal te Hoofddorp. 
 
 
Hoofddorp,  
 
 
A.Ph. Hertog 
 
 
Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.30 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld: 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Vaststellen van de agenda 

Toelichting: dit agendapunt betreft de vaststelling van de agenda van de huidige 
Raadsvergadering 

 
3. Vaststellen verslagen raads vergadering en raadssessies van 21 en 28 oktober jl. 

Toelichting: standaard agendapunt 
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4.  Ingekomen stukken / stukken ter kennisname 

Toelichting: indien raadsleden uit twee of meer fracties bespreking van de stukken 
wensen, plant het presidium dit in voor een raadssessie 
 

5.  Vaststellen agenda’s van de vergaderingen van 16 en 23 december a.s. en de    
           lange termijn agenda. 
 
6. Actualiteitenrondvraag 

Alleen behandeling van vragen die tijdig voor aanvang en minimaal met omschrijving 
van het onderwerp zijn aangekondigd. Maximaal 5 minuten per fractie.  

 
Vanaf 18.30 tot 19.00 uur wordt in het bedrijfsrestaurant een maaltijd verzorgd voor de 
deelnemers aan de vergadering. 
 
   
Hedenavond zal geen raadsdebat worden gehouden.  
 
Van 19.00 uur tot 22.15 uur wordt de vergadering geschorst.  
 
22.15 tot 22.30 uur - Stemmingen 
Vanaf 22.15 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met 
onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en 
vastgesteld. 
 
7.   Besluitvorming/stemming: 

a. 31492 - Nota Regionaal Volksgezondheidsbeleid en aangepaste lokale Paragraaf 

Volksgezondheidsbeleid Haarlemmermeer 2004-2007 

        b.  31490 - Budgetverschuiving  strategisch huisvestingsplan primair onderwijs (kwaliteitsimpuls) 

c. 31518 - Goedkeuren begroting 2004 en jaarrekening 2003 van de Stichting Openbaar Voortgezet 

Onderwijs Haarlemmermeer 

d.   32968 - Raadsvoorstel 32968: Verlengen benoeming Presidium 

e.   17992 - Verkoop grond en vaststelling grondexploitatie tbv een bouwplan nabij Calatravabrug Luit in 

Hoofddorp 

 
22.30 uur - Sluiting 
7. Sluiting vergadering 

Toelichting: de voorzitter kan om 22.30 uur besluiten het dan voorliggende agendapunt 
af te ronden. 
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Bijlage 
 

 Raadsvergadering Raadssessie 
Raadzaal 

Raadssessie 
Heijezaal 

17.00-18.30 
 

1.  Opening en mededelingen 

2.  Vaststellen agenda 

3.  Vaststellen verslagen    

     Raadspleinen 21 oktober en  

     28 oktober jl. 

4.  Stukken ter kennisname 

5.  Vaststellen agenda’s van  

     16 en 23 december en de lange 

termijn agenda 

6.  Actualiteitenrondvraag 

  

18.30-19.00 Voor deelnemers wordt een maaltijd verzorgd in het bedrijfsrestaurant 
19.00-19.30   

 

Ruimtelijke Ordening 

Golfterrein Lisserdijk Kaag / 

Buitenkaag 

 

Wonen 

Bouwplan bij Calatravabrug 

Luit 

19.30-20.00  Raadsmotie tegen art.19 

WRO-procedure golfbaan 

c.a. Nieuwe Meer  

 

20.00-20.30   Volksgezondheid 

Nota Regionaal 

Volksgezondheidsbeleid en 

aangepaste lokale Paragraaf 

Volksgezondheidsbeleid 

Haarlemmermeer 2004-2007 

20.30-21.00 
 
 

 Wonen/Ruimte/Milieu 

Onderzoek VROM-inspectie 

Financiën 

Exploitatietekort Stichting 

Floriade 2002 

 

21.00-21.30 
 
 
 

 Economische Zaken 

Initiatief ontwikkelen 

toerismebeleid 

 

21.30-22.00 
 
 

  Bestuurszaken 

Evaluatie Raadsplein 

22.00-2215 Schorsing 

 

 

 

 

 

 

Schorsing 

Erik Hoogenboom

Erik Hoogenboom

Erik Hoogenboom

Erik Hoogenboom
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22.15-22.30 Stemmingen: 

a. Nota Regionaal 

Volksgezondheidsbeleid en 

aangepaste lokale Paragraaf 

Volksgezondheidsbeleid 

Haarlemmermeer 2004-2007 

b. Budgetverschuiving  

strategisch huisvestingsplan 

primair onderwijs 

(kwaliteitsimpuls) 

c. Goedkeuren begroting 2004 

en jaarrekening 2003 van de 

Stichting Openbaar Voortgezet 

Onderwijs Haarlemmermeer 

d. Verlengen benoeming 

Presidium 

e. Verkoop grond en vaststelling 

grondexploitatie tbv een 

bouwplan nabij Calatravabrug 

Luit in Hoofddorp 

 

 

 

 

  

 


