GriffieVS
Onderwerp:

Agenda's en stukken Regiodag Holland Rijnland 14 februari 2018

Van: Haan, Joost de [mailto:jdehaan@hollandrijnland.nl]
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 19:56
Onderwerp: Agenda's en stukken Regiodag Holland Rijnland 14 februari 2018

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de links naar de agenda’s en stukken voor de portefeuillehoudersoverleggen op de regiodag
Holland Rijnland van 14 februari.
De regiodag zal plaatsvinden in het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW.
•

PHO Maatschappij (9:00-12:30)
https://hollandrijnland.stackstorage.com/s/gf53zjMLhwNlM77

Van 12:30 tot 13:00 zal er een lunch zijn.
•

PHO+ Energie (13:00-14:30)
https://hollandrijnland.stackstorage.com/s/CJG35xChlkGgauh

•

PHO Leefomgeving/Economie (14.35-17:00)
https://hollandrijnland.stackstorage.com/s/auAbQ7J373qtBGe
Zoals u in de agenda kunt lezen zal er voor agendapunt 10 een nazending zijn.

•

PHO Bestuur & Middelen (14:35-17:00)
https://hollandrijnland.stackstorage.com/s/BXdDb4SPnH6wi55

•

Thema PHO Verkeer & Vervoer (17:05-18:00)
Geen stukken, toelichting staat in de agenda van het PHO Leefomgeving/Economie

U kunt op het logo klikken om de stukken in de browser te openen, maar sommige browsers blijken hier soms
moeite mee te hebben bij grote bijlagen.
Door op de knop “downloaden” te drukken kunt u ook de stukken openen, of opslaan om ze dan vervolgens
te openen.
De stukken zullen ook op www.hollandrijnland.nl komen, als u naar beneden scrollt vindt u ze onder het kopje
“Vergaderstukken”.
Indien u vragen heeft over de stukken, kunt u met mij contact opnemen.
Berichten van verhindering kunt u sturen naar bedrijfsbureau@hollandrijnland.nl
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Verkeer & Vervoer

Met vriendelijke groet,
Joost de Haan-Hoek
MT secretaris
071 523 90 57
06 86811215
www.hollandrijnland.nl

Holland Rijnland is het samenwerkingsorgaan van 14 gemeenten die gelegen zijn tussen de metropoolregio’s Amsterdam en
Rotterdam Den Haag. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert Holland Rijnland regionale
samenwerking. Daarnaast voert zij taken uit op het gebied van leerplicht, jeugdhulp, woonruimteverdeling en doelgroepenvervoer.

Holland Rijnland is de samenwerkingsorganisatie van 14 gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek, de Leidse
regio en de Rijn- en Veenstreek. In de domeinen maatschappij, economie en leefomgeving faciliteert
Holland Rijnland in projecten en programma’s regionale samenwerking tussen de gemeenten. Daarnaast
hebben de gemeenten onder meer het Regionaal Bureau Leerplicht en de Tijdelijke Werkorganisatie
Opdrachtgeverschap Jeugdhulp bij Holland Rijnland ondergebracht.
Dit bericht is gecontroleerd op Malware door Websense. www.websense.com
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