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Agenda openbare vergadering commissie Bestuur van 21 juli 2011
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Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter Pea Bosma uit voor een EXTRA openbare
vergadering van de commissie Bestuur, die gehouden zal worden op donderdag 21
juli 2011 van 18.00 uur tot 19.00 uur in een van de vergaderkamers van het
Stadhuis (na te vragen bij de receptie).
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belanghebbenden
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor
de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de
e commissie Bestuur heeft de volgende programmalijnen onder zich:
rogramma 1 : Bestuur en Algemeen Beleid, Programma 2 : Veilige Samenleving en
rogramma 11 : Organisatie en Financiën

enoemde agendatijden zijn indicatief.

genda

. Voortgang ontwikkeling Zijlpoort
(stukken reeds in uw bezit)

. Beantwoording vragen CDA inzake Zijlpoort

et vriendelijke groet,

Ingrid van Tienhoven
aadsgriffie, raadscommissie Bestuur

B: Voor diegenen die de stukken niet bij deze uitnodiging ontvangen:
lle stukken liggen ter inzage bij de centrale balie van de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem.
el.nr.: 023- 5115115, e-mailadres: antwoord@haarlem.nl.
peningstijden: dagelijks van 09.00 – 16.00 uur (donderdag doorlopend tot 20.00 uur).
evens liggen deze stukken ter inzage in de leesruimte in het stadhuis, Grote Markt 2 te Haarlem.
el.nr. 023-5114770. Deze leesruimte is dagelijks geopend van 09.00 uur tot 17.00 uur. Ook kunt u
ww.haarlem.nl > Bestuur & Organisatie > het BIS, raadplegen.
ia www.haarlem.nl zijn alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies online

e beluisteren. U kunt de vergaderingen “live” volgen, het kan ook achteraf. De geluidsbestanden
omen de dag ná de vergadering beschikbaar. Wanneer op donderdagavond een live-uitzending
laatsvindt, wordt dit op www.haarlem.nl aangegeven. U kunt via

vergadering hiermee niet wordt belast.

http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=54B3EC39-DACF-4C61-A86D-057ABE7E5C60
http://e-diensten.haarlem.nl/infoman/getdocument/getdocument.asp?id=28E3D724-DE6D-49ED-9075-B3130E4F1DF4
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/
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www.haarlem.nl/raadonline direct naar de online vergaderingen. Op www.haarlem.nl
vindt u ook de vergaderdata van de raad en de commissies

http://www.haarlem.nl/raadonline
http://www.haarlem.nl/

