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Hoofddorp, 1 oktober 2012

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige
belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van
donderdag 18 oktober 2012 in de Raadzaal te Hoofddorp.
Namens het presidium,
Mw. M. Booij-van Eck

Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van:
- de agenda van de huidige vergadering
- de verslagen van het Raadsplein van 13 en 20 september 2012
- de lijst ingekomen brieven/stukken ter afhandeling
In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht,
waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

Over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde
onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar,
ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur
bij de griffie.
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3. Vragenuur:
1.
2.
3.
4.

interpellaties
inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
vragen betreffende actualiteiten
debat over moties vreemd aan de orde van de dag

Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst. Voor deelnemers aan de
vergadering wordt een maaltijd geserveerd in het bedrijfsrestaurant.
4. Raadsdebat
Van 19.00 tot 20.30 uur vindt een raadsdebat plaats over:
Brief aan de raad over de voortgang binnen de cluster Sociale Dienstverlening
(tweede kwartaalrapportage Plan van aanpak (Basis op orde) (2012.0050505)
Werkwijze: Spreektijden
5. Stemmingen
Vanaf 20.45 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met
onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en
vastgesteld.
a) Aanvaardbaarheid en verantwoording groepsrisico externe veiligheid
(2012.0035610)
b) Aanpassing voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke heffingen
(2012.0050439)
c) Kredietaanvraag permanente (beroeps)brandweerkazerne Nieuw-Vennep
(2012.0051639)
d) Dorpshuis Badhoevedorp (actualisatie programma, beheer, exploitatie en
kredietaanvraag) (2012.0038086)
e) Vaststelling bestemmingsplan 'Hoofddorp Hoofdweg 793-795' (2012.0051837)
f) Vaststelling Structuurvisie Haarlemmermeer (2030 2012.0033712)
g) Wob verzoek (2012/60390)
Vaststellen van de agenda van het Raadsplein van 8 en 15 november 2012.
6. Sluiting van de vergadering
Vanaf 21.00 uur vindt de volgende bijeenkomst plaats:
Interne raadsbijeenkomst: het grote begrotingsspel

Raadsvergaderingen en sessies in de Raadzaal worden uitgezonden via
www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad > Kijk mee met de gemeenteraad

Over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde
onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar,
ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur
bij de griffie.
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Raadsvergadering
18 oktober 2012
17.00-18.15

Raadssessie
Raadzaal

Raadssessie

Opening Raad en Vragenuur
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van:

- agenda huidige vergadering
- de verslagen van het
Raadsplein van 13 en 20
september 2012
- de lijst ingekomen brieven /
stukken ter afhandeling
3. Vragenuur

18.15-19.00

Voor deelnemers wordt een maaltijd verzorgd in het bedrijfsrestaurant

19.00-19.30

Raadsdebat
Openbare Ruimte, Sociale
zaken en Welzijn
Brief aan de raad over de

19.30-20.00

voortgang binnen de cluster
Sociale Dienstverlening (tweede
kwartaalrapportage Plan van

20.00-20.30

aanpak (Basis op orde)
(2012.0050505)
Voorz.: Dhr. Th.L.N. Weterings

20.30-20.45

Schorsing

20.45-21.00

Stemmingen:
a)

Aanvaardbaarheid en
verantwoording groepsrisico
externe veiligheid
(2012.0035610)

b)

Aanpassing voorwaarden
kwijtschelding gemeentelijke
heffingen (2012.0050439)

c)

Kredietaanvraag
permanente
(beroeps)brandweerkazerne
Nieuw-Vennep
(2012.0051639)

d)

Dorpshuis Badhoevedorp
(actualisatie programma,
beheer, exploitatie en
kredietaanvraag)
(2012.0038086)

Over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde
onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar,
ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur
bij de griffie.
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e)

Vaststelling
bestemmingsplan
'Hoofddorp Hoofdweg 793795' (2012.0051837)

f)

Vaststelling Structuurvisie
Haarlemmermeer 2030
2012.0033712

g)

Wob verzoek (2012/60390)

Vaststellen agenda van het
Raadsplein van 8 en 15
november 2012
Vanaf 21.00

Interne raadsbijeenkomst: het
grote begrotingsspel

Spreektijden
Brief aan de raad over de voortgang binnen de cluster Sociale Dienstverlening (tweede
kwartaalrapportage Plan van aanpak (Basis op orde) (2012.0050505)
e
1 termijn
Partij totaal orde VVD CDA D66 HAP PvdA GL
Tijd
45
7
6
4
3
3
3
3

Forza
2

EH
2

CUSGP
2

SRH

DH

2

2

e

2 termijn
45 minuten vrij debat

Over niet-geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde
onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar,
ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur
bij de griffie.
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