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Hoofddorp, 12 maart 2012

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige
belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van
donderdag 29 maart 2012 in de Raadzaal te Hoofddorp.
Graag wil ik u erop wijzen dat vanaf september een pilot is gestart voor wat betreft de
duur van en de spreektijden tijdens de diverse sessies en debatten. Deze agenda dient te
worden gezien als een ‘voorlopige’ agenda, omdat fracties separaat nog mogen
aangeven hoeveel tijd zij van hun totale spreektijd (per zaal / kolom) voor de avond
willen besteden aan een geagendeerd onderwerp. Over de definitieve start- en eindtijden
van de diverse sessies wordt u de dag voorafgaand aan het betreffende Raadsplein
geïnformeerd. De definitieve tijden zijn tevens de woensdagmiddag voorafgaand aan het
betreffende Raadsplein te vinden op
http://www.haarlemmermeer.nl/bis/Raadsplein_2011.

Namens het presidium,
Mw. M. Booij-van Eck

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.

Agenda raadsvergadering

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 16 en 23 februari 2012;
- de lijst ingekomen brieven/stukken ter afhandeling.
In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht,
waarna genoemde stukken worden vastgesteld.
3. Vragenuur:
1. interpellaties
2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
3. vragen betreffende actualiteiten
4. 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. Tussen 21.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
Contouren Duurzaam Bedrijf (2011.0041171)
Nota Bestuursafspraken over het 'Effectief benutten voor- en vroegschoolse
educatie en extra leertijd voor jonge kinderen' (2012.0006183)
Nota Uitwerking exploitatie en beheer sociaal-culturele accommodaties
(2012.0003829)
Spreektijden Raadsplein (2012/18310)
5. 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.
a) Vaststelling bestemmingsplan 'Lijnden Lijnderdijk tussen 211-216' (2012.0005981)
b) Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering 2012-2014 (2012.0008697)
c) Vaststelling bestemmingsplan Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde
(2012.0003679)
d) Woonvisie Haarlemmermeer 2012-2015 (2011.0048213)
Vaststellen van de agenda van het Raadsplein van 12 en 19 april 2012.
6. Sluiting van de vergadering
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.

Agenda raadsvergadering

Bijlage:
Tijdens het raadsplein vinden raadssessies plaats. Voor de volledigheid is hieronder
aangegeven welke onderwerpen op welk tijdstip in raadsvergadering of raadssessies aan de
orde komen.
Tijd
Locatie
Onderwerp
Thema
Type
Aanwezige portefeuillehouder
Werkwijze
Voorzitter

19.00-20.30
Raadzaal
Contouren Duurzaam Bedrijf
Duurzaamheid, Werk, Jeugd en Onderwijs
Voorbereiden stemming
Dhr. J.C.W. Nederstigt
Spreektijden
Dhr. H. Kuipers

Tijd
Locatie
Onderwerp

21.00-22.00
Raadzaal
Nota Bestuursafspraken over het 'Effectief benutten voor- en
vroegschoolse educatie en extra leertijd voor jonge kinderen'
Openbare Ruimte, Sociale zaken en Welzijn
Fracties geven mening over de resultaten/aanbevelingen in
voorstel
Dhr. J.C.W. Nederstigt
Spreektijden
Dhr. A. Koster

Thema
Type
Aanwezige portefeuillehouder
Werkwijze
Voorzitter
Tijd
Locatie
Onderwerp
Thema
Type
Aanwezige portefeuillehouder
Werkwijze
Voorzitter
Tijd
Locatie
Onderwerp
Thema
Type
Aanwezige portefeuillehouder
Werkwijze
Voorzitter

19.00-20.30
Heijezaal
Nota uitwerking exploitatie en beheer sociaal-culturele
accommodaties
Openbare Ruimte, Sociale zaken en Welzijn
Fracties geven mening over de resultaten/aanbevelingen in
voorstel
Dhr. S. Bak
Spreektijden
Dhr. J.D. van Belle
21.00-22.00
Heijezaal
Spreektijden Raadsplein
Bestuurszaken
Fracties geven mening over de resultaten/aanbevelingen in
voorstel
Dhr. Th.L.N. Weterings
Spreektijden
Mw. M. Booij

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.

Agenda raadsvergadering

In kader van een pilot die in september start en loopt tot en met maart 2012, zijn de tijden zoals vermeld
in bovenstaand schema slechts een indicatie. Fracties kunnen, tot 12.00 uur de woensdag voorafgaand
aan deze vergadering, aangeven hoe de fractie de tijd, die beschikbaar is voor de hele avond (zie
onderstaand overzicht), wenst te verdelen over de diverse sessies/debatten. Hierdoor kunnen de beginen eindtijden van sessie/debatten verschuiven. Indien een fractie geen voorkeur hiervoor uitspreekt,
wordt de tijd gehanteerd die onderstaand voor deze fractie is bepaald. Vanwege de verschillende
lengten in sessieduur en de onderliggende berekening van spreektijden kan het voorkomen dat er
afrondingsverschillen voorkomen.

RAADZAAL
Eventueel aan te passen spreektijden per fractie per sessie/debat/zaal:
Contouren Duurzaam Bedrijf (2011.0041171)
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Nota Bestuursafspraken over het 'Effectief benutten voor- en vroegschoolse educatie en
extra leertijd voor jonge kinderen' (2012.0006183)
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Nota Uitwerking exploitatie en beheer sociaal-culturele accommodaties (2012.0003829)
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Spreektijden Raadsplein (2012/18310)
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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.

Agenda raadsvergadering

Raadsvergadering
29 maart 2012
17.00-18.15

Raadssessie
Raadzaal

Raadssessie
Heijezaal

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

- agenda huidige vergadering;
- de verslagen van het
Raadsplein van 16 en 23
februari 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

Duurzaamheid, Werk, Jeugd

Openbare Ruimte, Sociale

en Onderwijs

zaken en Welzijn

Contouren duurzaam bedrijf

Nota Uitwerking exploitatie en

(2011.0041171)

beheer sociaal-culturele
accommodaties (2012.0003829)

19.30-20.00

20.00-20.30

Voorz.: Dhr. H. Kuipers

Voorz.: Dhr. J.D. van Belle

Duurzaamheid, Werk, Jeugd

Bestuur, Veiligheid en

en Onderwijs

Communicatie

Bestuursafspraken over het

Spreektijden Raadsplein

'Effectief benutten voor- en

(2012/18310)

20.30-21.00

21.00-21.30

vroegschoolse educatie en

21.30-22.00

extra leertijd voor jonge
kinderen' (2012.0006183)
Voorz.: Dhr. A. Koster
22.00-22.15

Schorsing

22.15-22.30

Stemmingen:

Voorz.: Mevr. M. Booij

a) Vaststelling bestemmingsplan
'Lijnden Lijnderdijk tussen
211-216' (2012.0005981)
b) Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering 2012-2014
(2012.0008697)

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.

Agenda raadsvergadering

c) Vaststelling bestemmingsplan
Haarlemmermeerse Bos en
Groene Weelde
(2012.0003679)
d) Woonvisie Haarlemmermeer
2012-2015 (2011.0048213)
Vaststellen agenda van het
Raadsplein van 12 en 19 april
2012

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.

